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ŁUKASZ SUŁKOWSKI*

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Rozumienie teorii w naukach o zarządzaniu
Nauki o zarządzaniu budują swoją tożsamość od ponad stulecia. Wypracowały
one silną pozycję w praktyce społecznej oraz w hierarchii akademickiej, pomimo
braku jednolitego podejścia poznawczego. Zarządzanie rozumiane jako dyscyplina
naukowa to wiązka wielu, często odległych obszarów badawczych, które jednak są
postrzegane, zarówno przez badaczy, jak i praktyków biznesu, jako jedna nauka. Kluczowym problemem dalszego rozwoju tożsamości dyscypliny naukowej jest jednak
tworzenie przez nią teorii.
Słowo „teoria” pochodzi od greckiego thorein oznaczającego „przyglądanie się,
kontemplację, rozważanie”. W naukach praktycznych, do których należy zarządzanie,
tworzenie teorii rodzi problemy związane ze stopniem ich ogólności oraz uniwersalizmu. Niewątpliwie jednak, niezależnie od dyscypliny naukowej, kreowanie teorii
może być uznawane za proces twórczy i refleksyjny, który nie poddaje się algorytmizacji. Sugerowane zatem wydaje się być, w szczególności w naukach społecznych,
przyjęcie stanowiska nieortodoksyjnego, łączącego indukcję z dedukcją i dopuszczającego pluralizm epistemologiczny1.
W naukach o zarządzaniu, podobnie jak w innych naukach społecznych, tworzenie teorii nie jest poddawane takim samym rygorom metodologicznym, jak w przyrodoznawstwie. Przede wszystkim, teorie zarządzania zazwyczaj nie są przekładalne
na modele matematyczne i nie znajdują odzwierciedlenia w sformalizowanym języku
logiki matematycznej. Poza tym, teorie zarządzania nie prowadzą do konstrukcji niezmiennych praw, a jedynie pozostają ograniczonymi społecznie i historycznie uogólnieniami. Jak również, teorie zarządzania nie mają charakteru uniwersalnego, lecz
mają ograniczony poziom uogólnienia oraz są zrelatywizowane kulturowo. A także,
* Redaktor Naczelny kwartalnika „Organizacja i Kierowanie” – prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Społeczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Uniwersytet Jagielloński.
1 Ł. Sułkowski, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
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teorie zarządzania mają ograniczony, w rozumieniu R. Merona, najwyżej średni zasięg2. Taka charakterystyka teorii zarządzania sugeruje jej niższy poziom ogólności
i uniwersalizmu w porównaniu z przyrodoznawstwem. Wynika to również z dużej
złożoności procesów społecznych i organizacyjnych, które są interpretowane na wiele
sposobów w zależności od wyboru paradygmatu.
Teoria w naukach o zarządzaniu formułowana jest na gruncie różnych paradygmatów. Z jednej strony nurtem dominującym jest podejście funkcjonalistyczno-neopozytywistyczne, z założeniami: weryfikacjonizmu i obiektywizmu, z drugiej
zaś paradygmaty alternatywne tworzące teorie interpretatywne oraz nurt krytyczny3.
Jest to napięcie wewnątrz dyscypliny występujące również w wielu innych naukach
społecznych takich jak: socjologia, antropologia kulturowa, psychologia. Niemniej
tutaj dualizm jest wzmacniany bardzo silnymi związkami z praktyką zarządzania.
Wśród menedżerów dominuje wiara w neopozytywistyczne narzędzia zarządzania,
jednak praktyka wskazuje na interpretatywną i konstruktywistyczną rolę metodyki
pragmatycznej. Zgodnie z założeniami paradygmatów alternatywnych wiele teorii
zarządzania to konwencjonalne konstrukty pomagające porządkować rzeczywistość
organizacyjną, a narzędzia zarządzania służą w równej mierze poznaniu jak i zmienianiu świata. Zatem teorie zarządzania nie ograniczają się do jednego paradygmatu.
Wskazane jest podejście pluralistyczne. Wydaje się, że tworzenie teorii w zarządzaniu warto opierać na założeniach wykorzystujących aparat pojęciowy zaczerpnięty
z różnych paradygmatów. Trudno obejść się w badaniu bez: pytań badawczych, tez
lub hipotez i metodyki badań, z drugiej strony jednak warto wzbogacić arsenał o:
interpretacje, dyskurs, a także o metodykę jakościową.

2 R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 1982, s. 61–63.
3 D.M. Boje, R.P. Gephart Jr, T.J. Thatchenkery, Postmodern Management and Organization Theory, Thousand Oaks: Sage Publications, 1996.
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MAREK BUGDOL*

ZACHOWANIA OBYWATELSKIE
W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ

W znormalizowanych systemach jakości i w koncepcji zarządzania przez jakość –
Total Quality Management (TQM) ważną rolę odgrywa zaangażowanie pracowników, które jest jedną z głównych zasad zarządzania jakością. W wielu publikacjach
podkreśla się wagę zaangażowania; twierdzi się, że bez zaangażowania pracowników nie udaje się osiągnąć wysokiej jakości. Ale równocześnie zaangażowanie jest
tą zasadą, która jest bardzo często niewłaściwie interpretowana. Nie uwzględnia się
związków zaangażowania z innymi wartościami (np. z zaufaniem). Nie dostrzega się
potrzeby łączenia zaangażowania z diagnozą kompetencji.
Nie mniejszą rolę odgrywa w systemach zarządzania jakości i w TQM idea klienta
wewnętrznego. Specjaliści z zakresu zarządzania jakością twierdzą, że każdy z nas
w procesie realizacji zidentyfikowanych procesów jest dostawcą i klientem. Od realizacji tej idei zależy szybkość przepływu procesu i możliwości uzyskiwania wartości dodanej.
O ile jednak zasada zaangażowania i idea klienta wewnętrznego są stosunkowo często
przedmiotem badań naukowych o tyle pomijanym problemem badawczym pozostają zachowania obywatelskie. Pracownicy cechujący się takimi zachowaniami są nie tylko doskonałymi klientami wewnętrznymi, ale są pracownikami innowacyjnymi, potrafiącymi
doskonalić jakość poprzez zespołowe formy pracy (a to wymusza rezygnację z własnych
doraźnych celów). Wiele badań dowodzi, że zachowania organizacyjne mają korzystny
wpływ na efektywność pracy zespołów oraz na ilość i jakość produktów [9].
W niniejszym artykule najpierw scharakteryzowane zostaną zachowania obywatelskie a następnie wyjaśnione zostaną relacje między TQM a zachowaniami obywatelskimi. Na końcu zwrócona zostanie uwaga na najważniejsze zadania, o których
należy pamiętać podczas wdrażania i utrzymywania koncepcji projakościowych.

* Dr hab. Marek Bugdol, profesor UJ, Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Celem artykułu jest identyfikacja głównych problemów związanych z wyrażaniem
zachowań obywatelskich oraz identyfikacja pośrednich elementów systemu zarządzania jakością, które wpływają na takie zachowania.
W artykule założono, że częścią koncepcji TQM mogą być znormalizowane systemy zarządzania jakością.

Zachowania obywatelskie i ich przejawy
Termin zachowania obywatelskie w organizacji został wprowadzony w 1983 roku
przez Batemana i Organa. Zachowania takie wpływają pozytywnie na środowisko
społeczne i psychiczne organizacji [1; 8]. Zachowania obywatelskie to takie, które nie
wynikają z opisu stanowiska pracy, formalnie przydzielonych obowiązków i uprawnień. Przejawiają się one w:
 podejmowaniu dodatkowych ról, zadań
 odpowiedzialnością za całą organizację.
Zachowania obywatelskie mają różne przejawy. Wyróżniamy: altruizm, właściwe
wykorzystanie czasu pracy, podejmowanie dobrowolnych działań nie związanych
z formalnym przydziałem obowiązków, pomaganie i współpraca z innymi, wspieranie
i bronienie organizacyjnych celów, utrzymywanie pozytywnych i optymistycznych
postaw. Zachowanie obywatelskie nie jest zachowaniem odosobnionym – musi ono
uwzględniać społeczny charakter pracy. Z tego powodu czasami uważa się, że jednym z wymiarów zachowań obywatelskich powinien być kolektywizm. Im bardziej
pracownik cechuje się indywidualizmem tym ma mniejszą skłonność do przejawiania zachowań obywatelskich.
Zachowania obywatelskie tym różnią się od innych, podobnych zachowań, że
są one podejmowane dobrowolnie i wynikają z czystych, prospołecznych pobudek.
Przejawiają się one między innymi umiejętnością dostrzegania interesów ogółu.
Można również zauważyć, że znaczna część różnych zachowań pracowniczych
jest podobna do zachowań obywatelskich, ale jest zorientowana na osiągnięcie jednego tylko celu. Z takimi zachowaniami można spotkać się podczas analizowania
gier społecznych. W niewolniczym systemie pracy pracownicy pracują ponad ustaloną normę, nie wychodzą do domu dopóki z biura nie wyjdzie szef. Zgłaszają się do
pracy w dni wolne. Ale cechą takich wymuszonych zachowań jest: rywalizacja i/lub
współpraca, która doprowadza tylko do osobistych korzyści.
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Zachowania obywatelskie w zarządzaniu jakością

TQM jako naturalne środowisko
zachowań obywatelskich
Koncepcja TQM sprzyja zachowaniom obywatelskim ponieważ:
wzmacnia procesy monitorowania procesów,
 jest związana z koniecznością wyznaczania celów jakości, dokonywania ich korekty i oceny,
 polega na doskonaleniu wartości organizacyjnych, głównie zaufania i sprawiedliwości,
 organizacje stosujące TQM dbają o poprawne relacje z otoczeniem i posługują
się perspektywą długoterminową.
Jednym z czynników podtrzymywania zachowań obywatelskich jest umiejętność
monitorowania własnej pracy. W koncepcji TQM monitoring procesów odgrywa bardzo ważną rolę. Jest on częścią tzw. podejścia procesowego. Monitorowanie procesów
nie jest wprawdzie tożsame z monitorowaniem własnych zachowań. Tym niemniej
stwarza warunki sprzyjające samokontroli. Pracownicy o skłonności do monitorowania własnych zachowań zwracają uwagę na kontekst społeczny. Osoby takie zwykle
lepiej pracują w grupach, mają po prostu wyższy poziom umiejętności interpersonalnych, wymagają dobrej komunikacji, ale równocześnie świetnie radzą sobie w takich sytuacjach, które wymagają współdziałania. Niektóre z badań wykazują, że tacy
pracownicy mają większą skłonność do wyrażania zachowań obywatelskich [3].
Zachowania obywatelskie są zależne od tego, jaką wartość przypisuje jednostka
realizowanym zadaniom. Jeżeli zadania mają niewielką wartość, to koszty zachowań
obywatelskich wzrastają [5]. Ta sfera pokrywa się z wcześniejszymi badaniami, które
wykazywały związek pomiędzy motywacją, produktywnością a poziomem i wartością zadań. Można tym samym sformułować tezę, że zachowaniom obywatelskim
sprzyjają niektóre koncepcje i metody zarządzania. W koncepcji TQM podstawową
wartością organizacyjną jest jakość wyrobów i to tej wartości przyporządkowane są
wszelkie podejmowane działania. Total Quality Management jest stosowany przez
organizacje zorientowane na cele długoterminowe, co przejawia się w planowaniu
jakości, tworzeniu strategii jakości, ocenie dostawców z uwzględnieniem obopólnych
korzyści. Do pewnego stopnia zachowania obywatelski są sterowalne, wzmacniane.
Można zakładać, że sprzyja im zarządzanie przez cele. Zarządzanie jakością polega
na wyznaczaniu celów jakości. Już na poziomie normatywnym głosi się konieczność
wyznaczania celów dla poszczególnych szczebli i funkcji, a niektóre organizacje wyznaczają cele dla poszczególnych procesów. Co więcej w systemie jakości przełożeni
mają obowiązek informowania pracowników o skuteczności systemu – a więc o jego
zdolności do osiągania zaplanowanych celów.
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TQM polega w dużej mierze na doskonaleniu wartości organizacyjnych. Koncepcja ta jest związana z wartościami kulturowymi, wyraża się pracą zespołową
i zaufaniem. Kluczowym czynnikiem budowy kultury TQM jest zaufanie organizacyjne, które jest dominującym elementem składowym TQM. Badania nad poziomem wdrażania TQM przeprowadzone przez Dalea i Lascellesa [4] wykazały,
że pomimo implementacji systemów zarządzania jakością przełożeni nie ufają pracownikom. Natomiast zaufanie pomiędzy wszystkimi szczeblami struktury organizacyjnej jest związane z kulturą przywództwa, jest źródłem satysfakcji pracowniczej
i warunkuje zdolność organizacji do szybkiej adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Poszczególne wartości organizacyjne są od siebie zależne, co uwidocznione
jest również w koncepcji zachowań obywatelskich. Dla przykładu: Williams i Anderson [11] stwierdzili, że zależność między satysfakcją a produktywnością istnieje
wówczas, gdy satysfakcja wynika z organizacyjnego zaufania, które przekształca się
w zachowania obywatelskie.
Organizacje, które doskonalą w sposób ustawiczny jakość są zwykle nie tylko zorientowane na klienta –jak głosi jedna z zasad zarządzania jakością, ale są „zorientowane na obywatela”, na rozwój dobrostanu społecznego. Posługując się modelami
doskonałości (np. EFQM, M. Baldrige’a) dbają o środowisko przyrodnicze i społeczne. Drugą ich cechą jest perspektywa długoterminowa. Wiele badań wykazuje,
że zachowaniom obywatelskim towarzyszy perspektywa długoterminowa i postawy
empatyczne[7]. Jeżeli działania są zorientowane na cele krótkoterminowe (chcę przeczekać, wypracować zysk, z którego ja sam będą miał profity), to rozwój zachowań
obywatelskich jest mało prawdopodobny. W organizacjach zorientowanych na jakość
podejmowane są decyzje uwzględniające dłuższą perspektywę czasową. Na przykład:
dokonując wyboru dostawców uwzględnia się nie cenę, lecz koszt użytkowania.

Problemy związane z wyrażaniem
zachowań obywatelskich
Znaczna część publikacji głosi pochwałę zachowań obywatelskich upatrując
w nich źródła zwiększonej produktywności i jakości. Jednak w praktyce postrzeganie, wyrażanie i docenianie zachowań obywatelskich pozostawia wiele do życzenia.
W ostatnim okresie zaczęto badać nie tylko wpływ zachowań obywatelskich na
funkcjonowanie grup społecznych, ale na decyzje dokonywane przez jednostki [2].
Badania wykazują, że zarówno zachowania obywatelskie jak i zachowania zorientowane na wykonanie zadań są korzystne dla jednostki [10]. W praktyce jednak w wielu
sytuacjach zachowania zorientowane na wykonanie konkretnych zadań są oceniane
wyżej niż zachowania obywatelskie. Skoro tak się dzieje to być może, w trosce o wła-
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sne korzyści (głównie awans i rozwój zawodowy), pracownicy przeżywają swoisty
dylemat, na co przeznaczyć limitowany czas pracy?
Takie pytania mają silny związek z motywacją jednostek do podejmowania określonych decyzji i działań. Pracownicy opiniują środowisko pracy i oceny, jakie są
im przypisywane. Jeżeli znane są im zasady ocen to starają się modyfikować własne
zachowania. Dzisiaj problemem jest nie tylko to, jaki powinien być indywidualny
poziom zaangażowania pracowników (co w dużej mierze tłumaczy teoria sprawiedliwości), ale również to, na ile opłacalny jest rozwój zawodowy. Wyróżniamy tutaj
dwa poziomy: poziom aprobaty społecznej i poziom możliwej promocji. Pracownicy najpierw kończą szkoły średnie czy studia, aby wejść na poziom aprobaty, ale
później zauważają, że nie ma możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Następuje
spadek motywacji, a zachowania obywatelskie zanikają [9]. Zachowania obywatelskie są podtrzymywane, gdy są zauważane i wynagradzane. Ale głównym profitem
są satysfakcjonujące wyniki pracy. Nie można więc badać zachowań obywatelskich
bez uwzględnienia wewnętrznych i zewnętrznych motywatorów. Zachowania obywatelskie wymagają odpowiedniego środowiska, głównie organizacji inteligentnej
i organizacji opartej na zaufaniu. Warto tutaj przypomnieć, że w tych organizacjach,
które osiągnęły najwyższy poziom wdrażania TQM istnieje bardzo wysoki poziom
zaufania.
Zachowania obywatelskie są przez przełożonych oceniane i mogą wpływać na
ogólne oceny, jakie formułują wobec siebie pracownicy a szczególnie na oceny dokonywane przez przełożonych względem podwładnych. W praktyce, kiedy oceniamy
innych uwzględniamy cały szereg czynników, ale jednym z nich są zachowania prospołeczne. Nie zawsze też uwarunkowania organizacyjne pozwalają na dokonywanie ocen takich zachowań. Na przykład: zachowania obywatelskie są trudne do
oszacowania w organizacjach elastycznych, w których bardzo często nie ma formalnych obowiązków i uprawnień. Charakter i czas pracy zależą wyłącznie od realizowanego projektu.
Czynnikiem modyfikującym zachowania obywatelskie jest niewątpliwe czas a ściślej ocena przynależnego czasu, jaką dokonują sami pracownicy. Sęk w tym, że od
kilku lat mówimy o kulturze przetrwania. Większość podejmowanych decyzji nie
jest ukierunkowana na cele długoterminowe. Menedżerowie są wynagradzani nie
na podstawie jakości, lecz ilości, ocena dostawców nie uwzględnia kosztów użytkowania itp. W związku z tym rozwój zachowań obywatelskich staje się coraz mniej
prawdopodobny.
Zachowania organizacyjne zależą od wielu czynników organizacyjnych (np. systemów ocen), czynników sytuacyjnych (wyznaczonych ról i zadań) oraz od indywidualnych czynników osobowościowych. Bergeron [2] w oparciu o analizę przeprowadzonych uprzednio badań sformułowała następujące tezy:

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2010 (141)

11

Marek Bugdol

Przy takim samym wymiarze czasu pracy jednostki, które poświęcają więcej czasu
na zachowania obywatelskie niż na wykonywanie zadań, mogą mieć mniejsze
możliwości realizowania kariery.
 Na zachowania obywatelskie wpływa system ocen pracowniczych. Negatywny
wpływ mogą mieć te oceny, które uwzględniają tylko wyniki pracy (wyjście procesu).
 Istnieje pozytywna relacja między systemami ocen zorientowanymi na ocenę zachowania a zachowaniami obywatelskimi.
 Znaczny wpływ na zachowania obywatelskie wywierają role społeczne (korzystne
są tutaj role ambitne).
 Na ocenę zachowań obywatelskich wpływ ma ich widoczność. Te zachowania,
które nie są widoczne osłabiają motywację.
 Ilość czasu spędzonego w pracy ma znaczenie dla zachowań obywatelskich. Kiedy
pracownicy mają więcej czasu, to istnieje większa możliwość rozwoju zachowań
obywatelskich.
Podstawowym problemem związanym z wyrażaniem zachowań obywatelskich
jest to, na ile są one widoczne i doceniane. Kiedy mówimy o zachowaniach obywatelskich to należy zauważyć, że wymagają one zewnętrznej oceny (najlepiej akceptowanej). Pracownicy są najbardziej usatysfakcjonowani z ocen wykonywanych przez
osoby będące wobec nich „wyżej w rozpiętości czasowej i zawodowej”. Oznacza to,
że akceptujemy oceny sformułowane przez osoby, które mają wyższe od nas kompetencje i/lub pozycję zawodową.
W TQM wyróżnia się zadania, które można łatwo zidentyfikować i ocenić, jak
i takie, które mogą pozostać niezauważone. Na przykład: zgłoszenie działania korygującego jest zawsze zauważane i zapisywane. Ale tego samego nie można powiedzieć o polubownym rozwiązaniu napięcia w interakcjach pracownik – klient. Bardzo duża część zadań wymaga samokontroli i nie jest w ogóle zauważana, doceniana
przez przełożonych.
Zachowania obywatelskie nie zawsze są akceptowane przez samych przełożonych,
którzy mogą upatrywać w nich zagrożenie dla własnych pozycji. Zachowania takie
mogą więc spotkać się nie tylko z silnym oporem, ale również z reperkusjami. Organizacje prowadzą często podwójne gry, z jednej strony reklamują się jako te, które
poszukują kreatywnych, innowacyjnych pracowników, a z drugiej strony domagają
się jednoznacznego przestrzegania procedur. Problem ten jest już widoczny na etapie selekcji. Pracownicy poddani próbie pracy są oceniani na podstawie tego, na ile
są w stanie funkcjonować zgodnie z ustalonymi procedurami. W ostatnich kilku latach słowo procedura zrobiło zawrotną karierę, głównie ze względu na zbiurokratyzowany charakter systemów zarządzania jakością. Bardzo poważnym zagrożeniem
dla zachowań obywatelskich jest „eskalacja zachowań”. Termin ten opisany przez
Bolino i Turnleya oznacza taką sytuację, w której przełożeni zaczynają postrzegać
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zachowania obywatelskie nie jako coś nadzwyczajnego, lecz jako normalne, lub co
gorsza – przynależne zachowanie.
Niedocenianym tematem badawczym jest wpływ jakości wyrobów na zachowania obywatelskie. Istnieje wiele wątpliwości dotyczących kształtowania odpowiednich zachowań pracowników, ale jeszcze większe mogą być wątpliwości dotyczące
wpływu wysokiej jakości wyrobów na owe zachowania. Można jednak zakładać, że
taki pośredni wpływ istnieje. Wysoka jakość wynika bardzo często z zaangażowania
pracowników, z silnego przywództwa a więc jest wynikiem sprawnie działającego
systemu społecznego. Ale nie można wykluczyć tego, że satysfakcja wynika z wysokiej jakości produktów i może sprzyjać zachowaniom obywatelskim. Pośrednim
dowodem na tak sformułowane zależności są niektóre wyniki badań. Na przykład
pracownicy, którzy odczuwają satysfakcję z pracy dostrzegają również warunki sprzyjające owej satysfakcji. Wskazują często na przestrzeganie praw pracowniczych, troskę o pracowników oraz na jakość produktów [6].

Wnioski i zalecenia praktyczne
Zachowania obywatelskie są niesamowicie potrzebne w zarządzaniu jakością.
Są one, bowiem niezbędne do podejmowania nowych ról społecznych oraz nowych
zadań. W praktyce wdrożenie znormalizowanego systemu czy koncepcji jakości
jest zawsze związane z koniecznością odgrywania nowych ról i podejmowania nowych zadań. Pracownicy stają się audytorami wewnętrznymi, pełnomocnikami,
właścicielami procesów, członkami kół jakości. Są zobligowani do tworzenia polityki jakości, dokonywania przeglądów wymagań, prac projektowych, zarządzania, podejmowania działań korygujących, monitorowania procesów, walidowania
produktów, weryfikowania poszczególnych etapów przebiegu kluczowych procesów itd. Tymczasem zdecydowana większość badań nad skutecznością koncepcji
TQM dowodzi, że najczęstszą przyczyną upadku TQM jest brak zaangażowania
pracowników. Z dotychczasowych badań, ale również z osobistych doświadczeń
autora wynika, że wdrażanie zasady zaangażowania nie jest poprzedzone diagnozą
kompetencji. Punkt 6.2 normy ISO 9001:2008 stwierdza, że kompetencje personelu powinny być badane, ale w praktyce pojęcie kompetencji jest ograniczone do
umiejętności i doświadczeń. Brakuje też wiedzy o konkretnych metodach badawczych. Podczas wdrażania systemów jakości czy TQM obserwujemy stan”pospolitego ruszenia”. Jakością zajmują się wszyscy: pracownicy, którzy posiadają odpowiednie kompetencje, jak i osoby, które działają po omacku, bez wiedzy, tylko po
to, aby „uszczęśliwić” przełożonych. Takie zachowania nie są zachowaniami konformistycznymi, wynikają one bardziej z bojaźni, ze strachu. Są one prawie zawsze
przyczyną upadku jakości.
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Największym problemem jest brak wsparcia udzielanego przez przełożonych
średnich szczebli zarządzania. Nawet, jeżeli wprowadzamy empowerment strukturalny (np. spłaszczamy struktury, dokonujemy nowego podziału obowiązków), to
i tak tym podstawowym problemem pozostaje empowerment psychiczny (gotowość
do dzielenia się wiedzą i władzą). Tylko w niewielkim stopniu empowerment psychiczny wzmacniają szkolenia jakości. W praktyce jednym z najważniejszych procesów wspierających jakość jest proces zatrudniania pracowników. Już na tym etapie
należy uwzględnić środowisko jakości.
Być może z tego powodu lekceważonym zadaniem wynikającym z normy ISO
9001:2008 jest ustalenie uprawnień pracowników. Obowiązki stosunkowo łatwo
sprecyzować. Natomiast uprawnienia (w tym uprawnienia decyzyjne) są problematyczne, bo wymagają dokonania klarownego podziału władzy.
Ostatnim podstawowym błędem jest milczące zakładanie, że istnieje motywacja
wewnętrzna i motywacja jakości. Nie każdy pracownik jest wewnętrznie umotywowany a zakładanie, że sam proces wdrażania koncepcji jakości jest motywujący jest
mocno ograniczone.
Dotychczasowa praktyka wykazuje, że w procesie wdrażania TQM potrzebne jest
wsparcie przełożonych, ale również dodatkowe wynagrodzenie nie za jakość (bo to
działa zawsze demoralizująco), lecz wynagrodzenie za dodatkowe zadania i role.
W oparciu o dokonania laureatów konkursu o Polską Nagrodę Jakości można stwierdzić, że wdrażanie TQM było zawsze związane z wprowadzeniem nowych, dodatkowych profitów finansowych.
Reasumując można stwierdzić, że zachowaniom obywatelskim w organizacjach
projakościowych pośrednio sprzyja system zarządzania jakością, a w szczególności:
 jednoznaczne przestrzeganie postanowień dotyczących zarządzania ludźmi (głównie oceny kompetencji)
 proces uprawomocniania pracowników(nie tylko delegowania władzy, ale i usuwania strachu, wyznaczania uprawnień a nie tylko obowiązków i odpowiedzialności)
 stosowanie zróżnicowanych form motywacji (łącznie z motywację finansową).
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ZACHOWANIA OBYWATELSKIE
W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ
Streszczenie
W artykule omówiono pojęcie zachowań obywatelskich, głównie ich przejawy i bariery.
Wskazano na znaczenie koncepcji TQM jako naturalnego środowiska sprzyjającego zachowaniom obywatelskim. Zidentyfikowano działania związane z zarządzaniem jakością, które
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wzmacniają zachowania obywatelskie. Zaakcentowano konieczność badania kluczowych
kompetencji, stosowania empowermentu i zróżnicowanego motywowania pracowników.

Słowa kluczowe: zachowania obywatelskie, systemy zarządzania
jakością, zarządzanie jakością

CIVIC BEHAVIOUR IN QUALITY MANAGEMENT
Abstract
The article presents the notion of civic behaviour, with emphasis on its manifestations
and barriers. The importance of the TQM concept as a natural environment encouraging
civic behaviour is discussed. The author identifies activities which are related to quality
management and enhance civic behaviour. He also stresses a necessity to test key competences
as well as apply empowerment and a diversified system of employee motivation.

Key words: citizen behaviors, quality management systems,quality
management
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Istota przedsiębiorstwa
Najogólniejsza definicja określa przedsiębiorstwo jako jednostkę, w której celowo
zorganizowane zasoby produkcyjne stanowią podstawę przekształcania nakładów
w efekty w procesie produkcji dla osiągania dodatnich wyników ekonomicznych [Ekonomia…, 2007]. S. Sudoł, definiując przedsiębiorstwo, zwraca uwagę na wielość i odmienność funkcjonujących definicji przedsiębiorstwa, będących konsekwencją:
 ustroju politycznego, przejawiającego się przede wszystkim w innym usytuowaniu przedsiębiorstw w gospodarce narodowej i różnym zakresie ich samodzielności decyzyjnej,
 zróżnicowania pod względem wielkości, formy własności, statusu prawnego, rodzaju działalności czy typu (jedno- i wielozakładowe czy międzynarodowe),
 przemian dokonujących się stosownie do potrzeb rozwoju gospodarczego,
 charakterystycznego dla poszczególnych dyscyplin naukowych podejścia (w teorii ekonomii, naukach o zarządzaniu, cybernetyce, socjologii czy prawie) [Sudoł,
2006, s. 33–35].
* Dr Beata Jamka, adiunkt, Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie.
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W konsekwencji tego ostatniego, przedsiębiorstwo bywa definiowane jako zbiór:
zasobów (aktywów), procesów, transakcji, umów, społeczności i odmiennych interesów lub relacji [Kasiewicz, 2008]. Ze względu na zachodzące we współczesnym
gospodarowaniu procesy, szczególnej wymowy nabiera ostatnia z wymienionych
opcji. Jej zwolennikiem jest np. K. Perechuda, który, wychodząc z założenia, że cały
wszechświat jest energią, a jego poszczególne formy i byty są jej chwilowymi skupiskami, konsekwentnie postuluje, iż „przedsiębiorstwa powinniśmy traktować przede
wszystkim jako byt niematerialny, którego istnienie uwarunkowane jest przewagą
energii dośrodkowych (scalających) nad energiami odśrodkowymi generowanymi
przez otoczenie” albowiem „zasobowa koncepcja uzyskiwania przewagi konkurencyjnej nie zdaje już egzaminu. Współczesne przedsiębiorstwo jest przede wszystkim
układem relacyjnym” [Perechuda, 2005].

Cel przedsiębiorstwa
Choć „uniwersalnym celem istnienia każdego przedsiębiorstwa jest jego istnienie”
[Kożuch, 2008, s. 106], rozumiane jako przetrwanie lub rozwój, różne jednak mogą
być jego cele skonkretyzowane. I tak: w klasycznych/neoklasycznych teoriach celem
przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku (księgowego), a jej warunkiem – zrównanie kosztów krańcowych z przychodem krańcowym; w teoriach menedżerskich,
koncentrujących się na problemie władzy w przedsiębiorstwie i relacjach między ich
właścicielami oraz menedżerami, nadrzędnym celom przedsiębiorstwa w postaci
maksymalizacji sprzedaży (jeśli nie jest sprzeczna z osiąganiem zysku) czy maksymalizacji stopy wzrostu, towarzyszy maksymalizacja użyteczności dla menedżerów;
w teoriach behawioralnych – formułowanie celu ogólnego następuje drogą przetargów i negocjacji celów i interesów (niejednokrotnie wykluczających się) poszczególnych „koalicji” [Tkaczyk, 2001].
Tak więc określenie celu przedsiębiorstwa jest problemem spornym [Gruszecki,
2002], stanowi bowiem odzwierciedlenie przyjętej teorii przedsiębiorstwa, a tych jest
wiele [Noga, 2009]. Ponadto, omawiając różne teorie głównego celu przedsiębiorstwa,
S. Sudoł przestrzega przed myleniem celu z funkcjami, rozumianymi jako zaspokajanie określonych potrzeb osób lub instytucji poprzez dostarczanie oczekiwanych
wyrobów lub usług (np. poprawy zdrowia ludzi za pomocą lekarstw produkowanych
przez przedsiębiorstwo farmaceutyczne) [Sudoł, 2006, s. 64–72]. Z kolei A. Noga wyróżnia cele autonomiczne, czyli te, dla których przedsiębiorstwa się tworzy (np. nadwyżka korzyści sieci nad kosztami sieci, nadwyżka korzyści kreowania wiedzy nad
kosztami uczenia się, nadwyżka korzyści wprowadzania innowacji nad kosztami
B + R oraz kosztami ochrony praw własności itd.) oraz powszechne, możliwe do osiągnięcia w różny sposób, także bez konieczności zakładania przedsiębiorstw (np. zysk,
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prestiż, samorealizacja, sukces), stanowiące zarazem inspirację do budowy wielu teorii przedsiębiorstw (w tym najbardziej przełomowych, np. A. Smitha, K. Marksa czy
J.M. Keynesa) [Noga, 2009].
Natomiast Ch. Handy, odwołując się do Thurowa, wskazuje na kulturowe uwarunkowanie celu przedsiębiorstwa (przedsiębiorczości): np. Anglosasom ma ono
jedynie umożliwić akumulację bogactwa, by mogli się oddać swoim prawdziwym
zainteresowaniom, Japończykom przedsięwzięcie biznesowe daje najlepsze możliwości budowania imperium, a w Niemczech uważa się, że biznes ma służyć wszystkim ludziom – nie tylko udziałowcom, czy nawet pracownikom. Ponieważ jednak,
w miarę mieszania się kultur, kulturowo zdeterminowany cel przedsiębiorstwa staje
się coraz mniej klarowny, jedynym prawdziwym celem staje się istnienie „dla samego
siebie”, co Handy nazywa przedsiębiorstwem egzystencjalnym, czyli z podstawowym
zadaniem wzrostu i rozwoju; zaznacza jednak, że „przedsiębiorstwo będzie mogło
przetrwać tylko tak długo, jak długo robi coś pożytecznego, za cenę, na którą ludzi
stać” [Handy, 1996, s. 132–138].
B. Dobiegała-Korona i A. Herman bardzo zdecydowanie opowiadają się za gradacją ważności celów, stwierdzając z całą mocą już w pierwszym zdaniu wstępu do
książki pod swoją redakcją: „Najważniejszym celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest budowanie jego wartości. Wzrastająca wartość firm jest bowiem źródłem satysfakcji właścicieli, inwestorów, pracowników, konsumentów, społeczności
lokalnej i innych partnerów biznesowych, jak dostawców, banków, ubezpieczycieli
itp.” [Współczesne…, 2006, s. 11]. O ile jednak finansiści kładą nacisk na wycenę wartości przedsiębiorstwa, koncentrując się tym samym na czynnikach podlegających
pomiarowi i możliwościach pomiaru pozostałych, perspektywa wzrostu wartości jako
celu przedsiębiorstwa odwołuje się do szerokiego rozumienia wartości, którą – jak
stwierdza J. Komorowski – stanowi „wszystko to, co wiąże się z powiększaniem potencjału ekonomicznego, rozwojem i ekspansją przedsiębiorstwa na rynku”; stąd wartość „nie jest wielocyfrową kwotą wyrażającą cenę, lecz wyobrażeniem o sile ekonomicznej i pozycji rynkowej w świadomości społecznej”, a jej tworzenie ma wymiar
społeczny, gdyż „ostatecznie zależy od człowieka, od umiejętności kształtowania relacji w zespole pracowników i wykorzystania stosunków z otoczeniem” [Komorowski,
2008, s. 429]1. Jest to więc stanowisko stojące w pewnej opozycji do „klasycznego”
rozumienia wartości przedsiębiorstwa, jako sumy pieniędzy odzwierciedlającej jego
cenność/walory, ustalonej według określonej procedury [Pioch, 2001, s. 10].
Koncepcją służenia społeczeństwu przez przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwo
społeczne, określone w definicji zawartej w dokumencie rządu brytyjskiego z 2002 r.
jako „działalność gospodarcza, która wyznacza sobie cele ściśle społeczne i która inwestuje ponownie nadwyżki zależnie od tych celów w działalność lub we wspólnotę,
1 Wytłuszczenie B.J.
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zamiast kierować się potrzebą osiągania maksymalnego zysku na rzecz akcjonariuszy
lub właścicieli” [Defourny, 2004]. Czynniki szczególnie wyróżniające przedsiębiorstwa społeczne to [Frączak, 2006]:
 priorytet misji społecznej nad korzyściami ekonomicznymi (np. w sklepie prowadzonym przez stowarzyszenie abstynenckie nie będzie sprzedaży alkoholu),
 nieostrość granic między działalnością gospodarczą a pozostałą/prywatną
(podobnie zresztą jak w przypadku przedsiębiorstw rodzinnych, które właśnie
z tego powodu bywają zaliczane do gospodarki społecznej),
 sukces mierzony stopniem rozwiązania problemu społecznego, będącego celem działania, a nie zyskiem/wydajnością (dlatego efekty są częściej widoczne
w otoczeniu przedsiębiorstwa a nie w nim samym, jego upadek może oznaczać
rozwiązanie problemu, do rozwiązania którego powstało, a więc sukces, a zbyt
duże zyski – sygnalizować niedostateczną realizację misji).
Tak więc przedsiębiorstwo społeczne jest specyficzną cząstką gospodarki rynkowej, lokuje bowiem swoją misję i cele poza rynkiem; jego funkcją – poza wytwarzaniem dóbr i usług – jest mobilizacja kapitału społecznego, generowanie innowacyjności oraz poszerzanie rynku poprzez włączanie do uczestnictwa w nim osób
dotychczas wykluczonych; jest formą uzupełniającą/komplementarną wobec przedsiębiorstw stricte rynkowych [Hausner, Laurisz, Mazur, 2006, s. 9].
***
Podsumowując dotychczasowe rozważania odnośnie celu przedsiębiorstwa można
stwierdzić, że w zależności od sposobu jego interpretacji (cel a funkcja, cele autonomiczne a powszechne itp.) oraz przyjętej/wynikającej zeń teorii, jest on umieszczony
na continuum: od ekonomicznego do społecznego. Oczywiście, znakomita większość
przedsiębiorstw grupuje się wokół ekonomicznego końca continuum, a nieliczne,
tj. przedsiębiorstwa społeczne, przesuwają się w stopniu znaczącym w stronę społecznego. Także pojawiające się w innych teoriach „wiązki celów” (teorie behawioralne) lub
pojęcie „użyteczności” (teorie menedżerskie), odsuwają mniej lub więcej cele przedsiębiorstw od ekonomicznego krańca continuum. Narzuca się tu pytanie, w jakim kierunku będzie ewoluować cel współczesnego przedsiębiorstwa w przyszłości?

Koncepcja trwałego rozwoju
a cel przedsiębiorstwa
Korzenie koncepcji zrównoważonego rozwoju sięgają lat 70. XX w., czyli czasu
„Granic wzrostu” Klubu Rzymskiego [Meadows, Meadows, Randers, Behrens, 1973],
gdy przyszłość świata wydawała się być zagrożona dynamicznym rozwojem ekonomicznym, dokonującym się kosztem nadmiernej eksploatacji bogactw naturalnych
i degradacji środowiska. Tak więc idea „sustainable development” (czyli trwałego
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i zrównoważonego rozwoju) powstała z proekologicznej inspiracji: „wyrosła ze zrozumienia bezwzględnej konieczności zmiany dotychczasowego paradygmatu „środowisko a rozwój” (…) na nowy paradygmat „środowisko i rozwój” [Ziółkowski,
2008, s. 153], czyli przejścia od rozwoju wyzyskująco-degradującego do harmonijnego. Samo określenie zostało użyte po raz pierwszy podczas Konferencji ONZ
w Sztokholmie w 1972 r., w kontekście omawiania roli organizacji międzynarodowych w ochronie środowiska [Witek-Crabb, 2005, s. 561]. Definicja zrównoważonego
rozwoju pojawiła się jednakże dopiero 15 lat później (tj. w 1987 r.) w tzw. raporcie
Butlanda pt. „Nasza wspólna przyszłość”, opracowanym przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju ONZ; określiła go jako proces mający na celu zaspokojenie potrzeb i aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację
tych samych dążeń następnym pokoleniom [Nasza wspólna…, 1991, s. 415–416]2,
co można osiągnąć jedynie drogą zrównoważenia trzech globalnych systemów: gospodarki, środowiska i społeczeństwa. Waga poszczególnych obszarów zrównoważonego rozwoju jest bowiem następująca:
 środowisko naturalne stanowi jego niezbędną podstawę,
 gospodarka jest narzędziem jego osiągania,
 a aspekt społeczny, czyli dobra jakość życia dla wszystkich ludzi jest jego celem,
którego wyznacznikami są:
z podniesienie jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń przy jednoczesnym
zachowaniu zdolności planety do utrzymywania życia we wszelkich jego zróżnicowanych formach,
z oparcie działań na zasadach demokracji, rządach prawa i poszanowaniu podstawowych praw, w tym wolności, równości szans i zróżnicowania kulturowego,
z wsparcie wysokiego poziomu zatrudnienia w gospodarce, której siła opiera
się na wykształceniu, innowacyjności, spójności społecznej i terytorialnej
oraz ochronie zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego [Zrównoważony
rozwój…, 2006].
Z powyższego względu, ofensywną, ekonomiczno-społeczną w charakterze Strategię Lizbońską, wytyczoną podczas Szczytu Unii Europejskiej w 2000 r., wzbogacono
rok później w Goeteborgu o ekologiczny filar „trwałego rozwoju”. Pierwotne bowiem wyobrażenie Zjednoczonej Europy jako światowego lidera przedsiębiorczości,
choć spójne, rodziło niebezpieczeństwo rabunkowej gospodarki zasobami: przyrody
i ludzkimi [Żylicz, 2003, s. 97]. W rezultacie powstała wizja Europy jako „najbardziej
konkurencyjnej i dynamicznej, opartej na wiedzy gospodarki na świecie, zdolnej do
trwałego rozwoju, tworzącej większą liczbę lepszych miejsc pracy oraz charakteryzującą się większą spójnością społeczną” [Szomburg, 2003, s. 8].
2 Nie jest to oczywiście jedyna, ale najczęściej cytowana definicja zrównoważonego rozwoju; P. Jeżowski
podaje, że jest ich już ponad 100 [Jeżowski, 2005, s. 58].
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Zrównoważony rozwój – długofalowy, trwały i wszechstronny wymaga harmonijnej realizacji dwóch zasad:
 poznania złożoności i różnorodności (nazwania i zrozumienia istotnych elementów systemu oraz relacji między nimi: wag, interesów, funkcji i potrzeb),
 znalezienia równowagi w tej różnorodności i złożoności (szukanie właściwych
proporcji rozwiązań uwzględniających dobro, wpływ i interesy wszystkich ważnych elementów systemu) [Witek-Crabb, 2005, s. 564].
A. Żwawa zwraca uwagę na paradoks pojęciowy, który pojawia się w definicji rozwoju zrównoważonego: „Powstaje jednak pytanie, co oznacza równoważenie celów
ekonomicznych (gospodarczych) ze społecznymi. Komu ma służyć ludzka gospodarka,
jeśli trzeba ją godzić nawet z człowiekiem? Czy ekonomia jest celem samym w sobie?
Czy człowiek jest tylko konsumentem tego, co gospodarka ochoczo wytwarza? Czy
wraz z wszelkim życiem (naturą) stał się dla gospodarki tylko surowcem, narzędziem,
a czasem przeszkodą?” [Żwawa, 2008]. Pytania te pojawiają się wraz z potrzebą określenia specyfiki/wyróżników gospodarki społecznej (bo przecież ekonomia z założenia
jest działaniem społecznym), zdefiniowanej w efekcie poprzez swój wymiar PROspołeczny „(odbudowujący lub tworzący i podtrzymujący więzi tkanki społecznej) w odróżnieniu od ekonomii aspołecznej czy wręcz antyspołecznej, w której człowiek i przyroda nie liczą się bardziej niż liczby i wierność doktrynom” [Żwawa, op.cit.].
W skali mikroekonomicznej zrównoważony rozwój utożsamiany jest ze społeczną
odpowiedzialnością biznesu (corporate social responsibility - CSR). W. Gasparski
wskazuje na dwojaką naturę odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec społeczeństwa [Gasparski, 2007, s. 499–500]:
 odpowiedzialność za rezultat wykonania powierzonego zadania oraz
 gotowość do zdania sprawy (sprawozdania) z tego, co było/jest wykonywane oraz
ponoszenia wynikających z tego konsekwencji.
Bowiem, jak podkreśla P.F. Drucker, „ekonomia wykonywania działań nie jest jedynym składnikiem odpowiedzialności biznesu” [Drucker, 1999, s. 86]. Idea społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw ma bowiem swoje filozoficzne źródła, które J. Filek
tak zwięźle przedstawia: „…jak powiedziałby Kant, każde prawo do wolnego działania rodzi obowiązek oraz, jak powiedzieliby egzystencjaliści, każde podjęcie wolnego
działania rodzi odpowiedzialność za skutki tego działania, że każda moc decyzyjna
i twórcza rodzi większą odpowiedzialność, nie tylko za to, co zostało uczynione (odpowiedzialność negatywna), ale także za to, co mogłoby dobrego (społecznego) zostać
uczynione w oparciu o posiadaną moc – jak powiedziałby Hans Jonas” [Filek, 2008,
s. 68]. Tak więc im więcej „władzy” skupione jest w rękach przedsiębiorstw/środowiska biznesu, tym większego znaczenia nabierają ich działania i tym bardziej rośnie
ich odpowiedzialność: władza bez odpowiedzialności degeneruje się i staje się tyranią [Drucker, op.cit., s. 86]. Ponadto, jak stwierdzają Franciszek i Stella Krawiec, „w
nowym modelu gospodarczej jednostki organizacyjnej, w którym esencją firmy jest
tworzenie wartości, korporacje i społeczeństwo są współzależne. (…) Zarząd firmy
22
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odzyskuje inicjatywę w zakresie określania nowej filozofii korporacyjnej, która wyraźnie widzi firmy jako organizacje tworzące nowe wartości dla społeczeństwa” [Krawiec,
Krawiec, 2005, s. 503]. B. Rok określa odpowiedzialność społeczną jako „filozofię prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej, skierowaną na budowanie trwałych,
pozytywnych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami” [Rok, 2001, s. 32].
Tak więc problematyka rozwoju trwałego/zrównoważonego, eksponując pojęcie
odpowiedzialności, wymusza zmianę postrzegania (i definiowania) celów przedsiębiorstwa, postulując jego przesunięcie w kierunku społecznego krańca wspomnianego
continuum. O ile jednak koncepcja rozwoju zrównoważonego (i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw) w warstwie normatywnej funkcjonuje coraz powszechniej3,
w sferze aplikacyjnej – ze względu na koszty bezpośrednie takich działań i funkcjonujący nadal, choć przestarzały paradygmat ekonomii pozytywnej, wolnej od wartościowania – jej wdrażanie wymaga dodatkowego wsparcia/stymulacji. Wydaje się, iż szczególnie przydatna w omawianej materii jest koncepcja kapitału społecznego.

Kapitał społeczny a cel przedsiębiorstwa
D. Narayan określiła kapitał społeczny mianem „kleju” zespalającego grupy i społeczeństwa [Narayan, 1999], W. Dyduch jako „spoiwo”, które wypełnia przestrzeń
społeczną między ludźmi poprzez interakcje w ramach sieci i powiązań: i w przedsiębiorstwie w nowej ekonomii, i w społeczeństwie obywatelskim [Dyduch, 2001].
Pojęcie kapitału społecznego wprowadził francuski socjolog Pierre Bourdieu [Bourdieu, 1980] i nieco później James Coleman; Robert Putnam spopularyzował i rozwinął tezy tego ostatniego. W ciągu minionych już niemal 30 lat, kapitał społeczny
stawał się coraz popularniejszym, aż wprost modnym pojęciem: „Jego kariera wydaje się mieć źródło w powszechnym przekonaniu, że jak kapitał finansowy (to, co
się posiada) w czasach przednowoczesnych, kapitał ludzki (to, co się wie i potrafi)
w epoce nowoczesnej, tak właśnie kapitał społeczny (to, kogo się zna, z kim jest się
związanym) przesądza obecnie (w erze postnowoczesnej) zarówno o sukcesie jednostek, jak i szerszych grup społecznych” [Rymsza, 2007, s. 23].
Choć podejścia „klasyków”, tj. Bourdieu i Colemana różnią się, jednak bez względu
na te różnice, rozliczne badania potwierdzają, iż kapitał społeczny może przyczyniać
się do rozwoju gospodarczego i społeczeństw, zaś jego niedostatek bądź wykorzystywanie dla realizacji partykularnych interesów może ten rozwój spowalniać/utrudniać/blokować. Wpływowi kapitału społecznego na rozwój gospodarczy poświęconych zostało wiele analiz i opracowań, poczynając od Putnama (a odnoszących się
3 Czego wyrazem jest np. stwierdzenie T. Tkaczyka zamieszczone w najnowszym podręczniku nauki
o przedsiębiorstwie: „Uważam też, że przyszła teoria firmy musi mieć silne zakotwiczenie w etyce” [T. Tkaczyk, 2009, s. 33].
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do Włoch [Putman, 1995] i USA [Putman, 2000]), poprzez Francisa Fukujamę (opisującego społeczeństwa Chin, Francji, Korei Południowej, Włoch, Niemiec i Japonii) [Fukuyama, 1997], po szeroki wachlarz analiz wykonywanych we współpracy/na
zlecenie Banku Światowego, szczególnie przez Deepę Narayan (i jej zespół), diagnozujących także z omawianej perspektywy ubóstwo w różnych krajach świata (Tanzania, Ghana, Malawi, Nigeria, Bangladesz, India, Indonezja, Bośnia i Hercegowina,
Bułgaria, Kirgizja, Rosja, Argentyna, Brazylia, Ekwador i Jamajka), m.in. w ramach
serii „Voices of the Poor” [Voices of…, 2000, 2002].
Tabela 1. Typy kapitału społecznego
Kryterium podziału

Typy kapitału społecznego
więzi, normy społeczne,
instytucje i organizacje
społeczne

więzi, normy, instytucje
społeczne, rozwiązania
prawne i ekonomiczne
(kraju)

Zakres pojęcia

wyłącznie więzi i normy
społeczne

Poziom analizy
socjologicznej i/lub
ośrodek koncentracji
kapitału społecznego

jednostek lub
gospodarstw
domowych

Ekonomiczny rodzaj
dobra

dobro prywatne

Charakter efektów
zewnętrznych

przynoszący negatywne efekty
zewnętrzne (anti-social, perverse social
capital)

przynoszący pozytywne efekty
zewnętrzne

Cele dysponenta
kapitału społecznego

zorientowany na realizację celów
partykularnych (inward looking)

zorientowany na realizację dobra
wspólnego (outward looking)

Rodzaj powiązań
tworzących kapitał
społeczny

oparty na więzi
zrzeszeniowej; łączący
osoby o różnym statusie
społ.-ekonom (bridging)

Siła, ekskluzywność
i częstotliwość
kontaktów
w istniejących
powiązaniach

oparty na słabych powiązaniach
i sporadycznych kontaktach (thin social
capital)

Promień zaufania
między osobami

zróżnicowany – od zaufania ograniczonego do najbliższej rodziny do zaufania
generalizowanego

Stopień formalizacji
kapitału społecznego

nieformalny

formalny

Sfera, w której
objawia się kapitał
społeczny

prywatny/rodzinny

obywatelski/kapitał społeczny
w sferze publicznej

grup społecznych lub
środowisk lokalnych

instytucji

dobro klubowe

krajów

dobro publiczne

oparty głównie na więzi
naturalnej; łączący osoby
o podobnym statusie
społ.-ekonom. (bonding)

oparty na pionowych
zależnościach władzy
i zwierzchności (linking)

oparty na silnych powiązaniach
i częstych kontaktach (thick social
capital)

Źródło: [Theiss, 2006].
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Choć więc rodowód koncepcji kapitału społecznego jest socjologiczno-politologiczny, wraz z rozwojem odpowiednich badań uzyskał on także wymiar
makro- i mikroekonomiczny. Generalnie, w literaturze przedmiotu wskazuje się na
trzy główne obszary oddziaływań kapitału społecznego: ekonomiczny, polityczny
i społeczny, rozpatrywane z perspektywy indywidualnej i zbiorowej (za Bourdieu
oraz Colemanem i Putnamem). Korzystając z metafory niewidzialnej ręki, W. Dyduch tak oddaje istotę tych wpływów: „taką niewidzialną ręką (…) jest kapitał społeczny (…) Wszyscy potrafią wskazać na efekty końcowe, ale nikt nie widział siły
sprawczej, która za tymi efektami stała” [Dyduch, 2001, s. 147]. Dlatego Graham
Hobbs, w swoim przeglądzie literatury na temat kapitału społecznego stwierdza, że
panuje w niej o wiele powszechniejsza zgoda co do tego, co kapitał społeczny robi
niż co do tego, czym jest [Hobbs, 2000] (por. tab. 1.).
Rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw koncepcją kapitału społecznego jest
wyrazem coraz powszechniejszego uznawania jego pozytywnego wpływu na kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i wzrost ich wartości rynkowej.
Punktem wyjścia do tak zdefiniowanych rozważań może być koncepcja Johna Kaya
sukcesu firmy opartego na zdolnościach wyróżniających [Kay, 1996] (tj. wynikających z cechy, której brak innym firmom, trwałym i stanowiącym jej wyłączną własność), które stają się źródłem przewagi konkurencyjnej firmy wraz z zastosowaniem
ich w danym sektorze i wprowadzeniu na rynek. Natomiast podstawowym miernikiem powodzenia sukcesu przedsiębiorstwa jest wartość dodana, która jest zarazem
właściwym czynnikiem motywacyjnym i celem jej działalności. Otóż Kay wyróżnia
trzy podstawowe zdolności wyróżniające:
 architekturę, stanowiącą sieć kontaktów wewnątrz lub wokół firmy, która przyjmuje trzy formy: architektury wewnętrznej (stosunki firmy z pracownikami i pomiędzy nimi), architektury zewnętrznej (relacje z dostawcami lub klientami)
i sieci (stosunki w obrębie grupy firm zajmujących się pokrewną działalnością);
architektura umożliwia przedsiębiorstwu zdobycie wiedzy organizacyjnej, ustalenie sposobów postępowania i elastyczne reagowanie na zmieniające się okoliczności,
 reputację, będącą najważniejszym instrumentem handlowym przekazywania informacji klientom, czyli rynkowym sposobem rozwiązania problemu oceny tych
cech wyrobu, których klienci nie mogą łatwo sami sprawdzać,
 innowację, w przypadku której Kay podkreśla częste przypisywanie przewagi
konkurencyjnej innowacji, podczas gdy w rzeczywistości jest ona efektem wyróżniających zdolności, opartych na architekturze [Kay, op.cit., s. 154]: architekturze
nastawionej na samą innowację, ułatwiającej ciągłe wprowadzanie kolejnych innowacji lub architekturze opartej na wyłącznej własności innowacji, umożliwiającej firmie szybkie i skuteczne adaptowanie ogólnie dostępnej techniki. Uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej dzięki innowacji jest bowiem trudne: innowacje
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są kosztowne i niepewne, mogą więc być nierentowne, a także trudno jest kierować procesem ich tworzenia i zachowywać na wyłączną własność korzyści z niej
płynące.
Prezentowane podejście Kaya koresponduje z koncepcją społecznego kapitału
innowacyjnego McElroya, według którego pomijanie kapitału społecznego w dyskusjach o kapitale intelektualnym przedsiębiorstwa oznacza de facto pomijanie jego
fundamentalnych zdolności do uczenia się, tworzenia innowacji i adaptowania do
zmian rynkowych [McElroy, 2001]. W odróżnieniu bowiem od Edvinssona, autora
„klasycznego” modelu kapitału intelektualnego Scandii, dla którego innowacje są
produktem/efektem pracy [Edvinsson, Malone, 2001], McElroy – za Kuhnem [Kuhn,
1968], który scharakteryzował innowacje jako fenomen społeczny (nie administracyjny), postrzega innowacje jako proces społeczny i proponuje adekwatną doń, odmienną strukturę kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa (rys. 1.).
Rysunek 1. Zmodyfikowana mapa kapitału intelektualnego według McElroya

Wartość rynkowa
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Kapitał intelektualny
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Własność
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Kapitał
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Inne
aktywa
niematerialne

Kapitał partnerski

Źródło: [McElroy, 2001].

W podejściu McElroya, trzecią składową kapitału intelektualnego (obok ludzkiego i strukturalnego – ale też inaczej rozumianego niż u Edvinssona) jest kapitał
społeczny w formie [McElroy, 2002]:
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kapitału intraspołecznego (relacji wewnętrznych), dzielącego się na egocentryczny kapitał społeczny (wartość indywidualnych relacji między poszczególnymi osobami/pracownikami w procesie realizacji celów organizacji) i socjocentryczny kapitał społeczny (wartość pozycji jednostki w strukturze organizacji,
przekładająca się na wzrost możliwości tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa),
 kapitału interspołecznego (relacji zewnętrznych), dzielącego się na kapitał klientów i kapitał partnerski,
 (najcenniejszego) społecznego kapitału innowacyjnego, oznaczającego „szczególny, archetypiczny wzór społeczny, którego celem jest tworzenie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie nowej wiedzy w i dla organizacji”, a także „zbiór niezależnych uczących się oraz społeczności praktycznego działania, które współpracują
ze sobą w samoorganizowaniu dróg rozwoju i integracji podzielanej wiedzy”
[McElroy, op.cit. 2002].
W koncepcji McElroya społeczny kapitał innowacyjny jest warunkiem koniecznym (wstępnym) zaistnienia pozostałych form kapitału intelektualnego, m.in. dlatego, że tworzenie wiedzy w ludzkich systemach społecznych jest niezależne od zewnętrznych interwencji (mimo najlepszych intencji menedżerów), a więc najlepszym,
co można zrobić w celu stymulacji innowacji jest zarządzanie warunkami otoczenia – inaczej klimatem innowacyjnym [McElroy, op.cit., 2002].
Tak więc zarówno na poziomie całych gospodarek, jak i poszczególnych przedsiębiorstw kapitał społeczny jest istotną determinantą rozwoju. Wskazuje to na konieczność uwzględniania go jako źródła wartości o fundamentalnym znaczeniu, co
wymusza świadomą identyfikację i kształtowanie, a zarazem – ze względu na jego
istotę – potwierdza konieczność redefinicji celu współczesnego przedsiębiorstwa,
w szerszym niż dotychczas zakresie uwzględniającego interesy i oczekiwania jego
wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia społecznego.
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REDEFINICJA CELU WSPÓŁCZESNEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA WOBEC KONCEPCJI
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
I KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
Streszczenie
Cel przedsiębiorstwa można umieścić na umownym kontinuum: od ekonomicznego do
społecznego. Zachodzi pytanie: w jakim kierunku będzie ewoluować cel przedsiębiorstwa
w przyszłości? Koncepcja zrównoważonego rozwoju wskazuje na gospodarkę jako narzędzie
osiągania celu, jakim jest dobra jakość życia wszystkich ludzi. Zrównoważony rozwój
eksponuje więc aspekt społeczny gospodarowania. Także istota kapitału społecznego, leżącego
u podstaw zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się, tworzenia innowacji i adaptowania
do zmian rynkowych wskazuje na potrzebę przesunięcia celu przedsiębiorstwa w stronę
społecznego krańca wspomnianego kontinuum.

Słowa kluczowe: Cel przedsiębiorstwa, zrównoważony rozwój,
społeczna odpowiedzialność biznesu, kapitał społeczny, kapitał
intelektualny, kapitał innowacyjny

A CONTEMPORARY ENTERPRISE’S
PURPOSE REDEFINITION IN CONCERN
TO CONCEPTS OF SUSTAINABLE
GROWTH AND SOCIAL CAPITAL
Abstract
The purpose of an enterprise may be situated on a form of a continuum – from purely
economic to social. This rises a question: which direction would contemporary enterprise’s
purpose proceed in the future? Sustainable growth points the economy out as a means of
reaching good quality of life for all the people as a superior aim. So the concept of sustainable
growth exposes social direction. Also the matter of social capital being crucial for enterprise’s
ability to learn, create innovations and adapt to market changes emphasizes the need to move
the purpose of an enterprise towards the social end of the mentioned continuum.
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ZALEŻNOŚĆ WZROSTU
POTENCJAŁU
KONKURENCYJNEGO
PRZEDSIĘBIORSTW OD STOPNIA
NASYCENIA ZARZĄDZANIA
PROPRZEDSIĘBIORCZYMI
INSTYTUCJAMI

Wstęp
W warunkach konkurencji monopolistycznej będącej efektem liberalizacji gospodarki światowej i integrujących się gospodarek traci na znaczeniu kreowanie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez czynniki eksponowane w koncepcji M. Portera, pozycjonowania przedsiębiorstw w branży. Koncepcja ta dominowała w latach
osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W kontekście kryzysu gospodarczego pod koniec
pierwszej dekady dwudziestego pierwszego stulecia, krytyce podlegają także założenia ekonomii klasycznej, przyjmującej [24]: wolny i łatwy dostęp przedsiębiorstw
do homogenicznych zasobów, utożsamianie wiedzy z informacją, łatwość przystosowywania się zasobów do potrzeb przedsiębiorstwa.
W obecnych i przyszłych warunkach gospodarowania szczególnego znaczenia
nabiera, od ostatniej dekady minionego stulecia, zasobowe podejście do rozwijania
konkurencyjności podmiotów gospodarczych. W tym nurcie zarządzania, zainicjowanym przez E.T. Penrose [24] przewagę konkurencyjną osiąga się głównie dzięki
różnicom w organizacyjnych zasobach różnych rodzajów, a nie przez różne połączenia produktów i rynków danej branży. W relatywnie nowym podejściu do budowania
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konkurencyjności na szczególną uwagę zasługuje teoria konkurencji opartej na przewadze zasobowej S.D. Hunta [11]. W tej teorii innowacje, uczenie się organizacji,
przedsiębiorczość, udział instytucji publicznych stanowią podstawowe determinanty
konkurencji i konkurencyjności.
Ważnym aspektem kształtowania konkurencyjności jest udział w niej instytucji,
w tym publicznych. Instytucjonalne siły mogą rozwinąć przewagę konkurencyjną,
a przedsiębiorstwa mogą kreować instytucjonalny kapitał oraz poprawić skuteczność
używania zasobów w ich instytucjonalnym środowisku [15]. Konkurencyjność w nowoczesnej perspektywie oceniana jest poprzez udział przedsiębiorstwa w przyszłych
możliwościach [9], a nie przez jego udział w rynku; przyszłe możliwości przedsiębiorstw mogą być ukazywane przez rządy i inne instytucje publiczne.
Zasobowa koncepcja w kreowaniu potencjału konkurencyjności szczególny nacisk kładzie na sposób zarządzania zasobami przedsiębiorstwa [12]. Potencjał konkurencyjności rozumiany jest jako ogół zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, niezbędnych do tego, aby mogło ono funkcjonować na rynkowej arenie
konkurencyjności [25]. Sposób wykorzystywania zasobów organizacji jest utożsamiany ze stylem zarządzania [21]. Interpretowany jest on jako preferowany przez organ zarządzający zespół względnie stałych metod, technik zarządzania utrwalonych
w systemie zarządzania przedsiębiorstwa, które zapewniają koordynację działania
jego społecznych i technicznych podsystemów w zakresie osiągania strategicznych
celów. Stosowany styl zarządzania jako wyraz instytucjonalizacji przedsiębiorstwa,
w kontekście zasobowego podejścia do konkurencyjności, powinien umożliwić zbudowanie i rozwijanie wyróżniających zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa. Zatem w zasobowej koncepcji kreowania potencjału konkurencyjności dominujące
znaczenie przypisuje się zasobom niematerialnym, które tworzą specyfikę organizacyjną, przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa oraz formy kapitału pozwalające
na osiąganie dochodów w przyszłości. Z tego też względu w kreowaniu potencjału
konkurencyjności nowoczesnych przedsiębiorstw wyjątkową rolę odgrywają: wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze przedsiębiorstwa1, kultura organizacyjna, kapitał intelektualny w wymiarze organizacyjnym i indywidualnym.
Kluczową rolę zatem odgrywają zasoby ludzkie będące źródłem kapitału ludzkiego,
ale to oddziaływanie instytucji różnicuje praktyki zarządzania zasobami ludzkimi [2],
a tym samym zdolności konkurencyjne. Za dźwignię wskazanych czynników sukcesów nowoczesnych przedsiębiorstw uznano przedsiębiorczość organizacyjną i indywidualną interesariuszy przedsiębiorstwa, która powinna być osadzona na: 1) innowacyjności, kreatywności, aktywności biznesowej i czujności strategicznej interesariuszy;
1 Interesariusze przedsiębiorstwa (ang. stakeholders), to grupa ludzi bądź organizacji wiążących swoje
interesy z funkcjonowaniem danego przedsiębiorstwa oraz posiadających zdolności wywierania wpływu na
zachowanie się organizacji, co oznacza także relację zwrotną, że przedsiębiorstwo także wywiera wpływ na
ich zachowania.
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2) instytucjach2 zarządzania i innych instytucjach wewnętrznych i zewnętrznych, które
inicjują i rozwijają przedsiębiorcze postawy uczestników gospodarowania.
Zweryfikowana zależność między klasycznym bądź sytuacyjnym stylem zarządzania a dynamiką wzrostu zysków netto przedsiębiorstw budowlanych [5], stała się inspiracją do zbadania relacji zachodzącej między stopniem nasycenia sposobów (stylów) zarządzania proprzedsiębiorczymi instytucjami a dynamiką wzrostu potencjału
konkurencyjnego przedsiębiorstw. Badania empiryczne przeprowadzono w pierwszym
kwartale 2008 r. na bazie 33 przedsiębiorstw. Respondenci zlokalizowani byli przede
wszystkim na terenie województw: warmińsko-mazurskiego (75 % badanych) i mazowieckiego. Badaniami objęto, w sposób losowy, przedsiębiorstwa z różnych branż,
o różnej wielkości, zarejestrowane w Polsce. Za podstawowe kryteria doboru warstwowego ocenianych przedsiębiorstw przyjęto: funkcjonowanie na rynku dłużej niż pięć
lat, zatrudnianie minimum jednego pracownika; prywatna forma własności.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teoretycznych inspiracji podjętych
badań empirycznych, ich głównych założeń oraz uzyskanych wyników.

1. Teoretyczne przesłanki podjętych badań
Przeprowadzone badania empiryczne ukierunkowano na analizę relacji zachodzącej między stopniem nasycenia stylów zarządzania proprzedsiębiorczymi instytucjami zarządzania a dynamiką wzrostu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Główny cel badań jest implikacją dorobku nauk ekonomicznych w takich
sferach jak3: 1) zasobowe podejście do kreowania potencjału konkurencyjności,
w którym eksponowane są głównie takie czynniki jak: innowacyjność sposobów zarządzania, kreowanie kapitału ludzkiego i intelektualnego oraz przedsiębiorczej kultury organizacyjnej; 2) teoria konkurencji w oparciu o przewagę zasobową S. Hunta;
3) nowa ekonomia instytucjonalna. Wskazane nurty badań dotyczące kreowania potencjału konkurencyjności łączy podstawowa kategoria nowej ekonomii instytucjonalnej, za którą uznano efektywność adaptacyjną [8]. Jej istota jest „związana z tym
rodzajem reguł, które kształtują sposób, w jaki gospodarka rozwija się w czasie. Dotyczy zarówno gotowości społeczeństwa do zdobywania wiedzy i uczenia się, pobudzania innowacji, podejmowania ryzyka i twórczej działalności wszelkiego rodzaju,
jak i rozwiązywania problemów i usuwania zatorów, które społeczeństwa napotykają
w toku rozwoju” [8, s. 571].
2 Instytucja (łac. Institutio – urządzenie, zwyczaj), wszystko to, co zostało ustalone przez społeczeństwo
(w przeciwieństwie do tego, co naturalne), tzn. wszystko to, co wnosi ze sobą kultura, a szczególnie: normy
prawne i obyczajowe; reguły działania; zakłady o charakterze publicznym; formy organizacyjne itp.
3 Szerzej o głównych osiągnięciach wskazanych nurtów badań w kwestii kreowania potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa w: [1; 3; 6].
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Przedstawiciel nowej ekonomii instytucjonalnej laureat Nagrody Nobla z 1993
roku, D. North, na podstawie analizy historycznej rozwoju gospodarczego Europy
Zachodniej i Stanów Zjednoczonych dowodzi, że [8]:
1. Postęp ekonomiczny nie jest wpisany w proces ewolucji społecznej.
2. Innowacje techniczne nie są decydującym czynnikiem rozwoju ekonomicznego.
3. Postęp ekonomiczny zależy od kultury, od uwarunkowanych tradycją przekonań i umiejętności tworzenia reguł (instytucji) i sposobów postępowania, które
w warunkach specjalizacji i narastających współzależności, pozwalają na najlepsze wykorzystywanie dostępnych zasobów.
4. Rozwój jako ewolucyjny proces, uwarunkowany jest strukturą instytucjonalną.
Zmiany instytucjonalne i organizacyjne usprawniają koordynację i współpracę
ludzi, obniżają koszty transakcji, a tym samym potęgują rozwój wymiany.
W ocenie D. Northa „rozwój ekonomiczny jest wynikiem kooperacji i konkurencji, przy czym kooperacja odgrywa rolę wiodącą” [8, s. 572], a kluczem do jego
zrozumienia jest koncepcja efektywności adaptacyjnej. Badania na gruncie nauk
o zarządzaniu także potwierdzają, że kooperacja, integracja, umyślne rekombinacje
wiedzy czasami sprzeczne, transfer wiedzy i stosowanie cichej wiedzy prowadzą do
innowacji i patentów [13].
Koncepcja efektywności adaptacyjnej ukazuje, że węzłową rolę w kształtowaniu
kooperacji i twórczej aktywności na rzecz przyszłości odgrywają komponenty kultury
zdominowanej strukturą instytucjonalną, na którą składają się [26]: normy prawne
lub quasi-prawne, kulturowe (obyczajowe), które określają powinności w działaniu
i dyrektywy wyznaczające obowiązek określonego działania poprzez formułowanie
nakazów i zakazów; reguły społecznego działania; role społeczne, jako zbiór norm
i wartości związanych z określoną pozycją społeczną; przyjęte wartości kulturowe
(cele działania: godne i słuszne); wyspecjalizowane zakłady o charakterze publicznym
(instytucje publiczne) wyposażone w określone kompetencje i zasoby, umożliwiające
realizowanie przydzielonych zadań; procedury, zbiory norm, wartości, sposobów postępowania na ścieżce do osiągnięcia wytyczonych celów; oceny, które odzwierciedlają
stosunek do określonych działań, postaw i norm; wzory osobowe i organizacyjne jako
skodyfikowane propozycje i standardy; sankcje i sposoby reagowania obserwatorów
na fakt naruszania norm przez innych aktorów życia społeczno-gospodarczego. Siły
instytucji ujawniają się w [4]: regulowaniu – zawierają one prawa i reguły; normowaniu – zawierają wartości i normy; poznawaniu – tworzą ramy pojmowania rzeczywistości. W aspekcie rozwoju kreatywności będącej podstawą innowacji [19] ważną rolę
odgrywa wysoka jakość środowiska zawodowego (ludzie są uznawani za niezbędnych
członków organizacji; promuje się osobisty rozwój; udział pracowników w decydowaniu; wysoka swoboda w rozwiązywaniu problemów; dobrze działające kanały komunikacji; współpraca zespołów; dostrzeganie, że wykonuje się pracę ważną i o wysokich
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wymaganiach; bezpieczeństwo zatrudnienia), które rozciąga się na jakość życia: ogólna
satysfakcja z życia, czas wolny, wypoczynek, dobre warunki poza miejscem pracy.
Struktura instytucjonalna jako centralny segment kultury i zarządzania, w którym
mieszczą się reguły społeczne, dotyczące ludzkich działań, angażuje środki, sposoby
(metody) postępowania. Mogą one pełnić funkcję mnożników rodzących pozytywne
bądź negatywne efekty społeczno-gospodarcze w przedsiębiorstwie i systemie gospodarczym. Perspektywa badawcza D. Northa, akceptowana przez S. Hunta oraz przedstawicieli zasobowej koncepcji konkurencyjności ukazuje, że potencjał konkurencyjności
jest splotem zależności występujących między instytucjami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Rozwój społeczeństw i przedsiębiorstw, w tym podejściu instytucjonalnym, jest
procesem ewolucyjnym, ukierunkowanym na przyszłość systemów gospodarczych
i na budowanie zaufania jako warunku redukcji kosztów transakcyjnych4 i współpracy
podmiotów gospodarczych z instytucjami publicznymi. Spoiwem, czynnikiem harmonizującym funkcjonowanie przedsiębiorstw i innych organizacji w sferze gospodarczej
pozostaje przedsiębiorczość. Jej istota sprowadza się do proaktywnego zachowania,
które wywołuje innowacje jako procesowy rezultat, który domyślnie ma potencjał do
tworzenia wartości w wyniku eksploatacji [10]. Procesowe ujmowanie przedsiębiorczości ukazuje jej społeczny, kooperacyjny charakter. To przedsiębiorczość sprawia,
że dany zasób może zostać użyty w różnych połączeniach z innymi zasobami, by dać
różne usługi albo wygenerować rozmaitość innych zasobów [22].
W celu pobudzenia rozwoju przedsiębiorczej kultury organizacyjnej oraz osiągania coraz to wyższych jej stanów jakościowych można zastosować niżej wymienione
instytucje inicjowania i rozwijania przedsiębiorczości [20; 16; 23; 27; 29; 30]:
 koła jakości – zorganizowane ochotnicze grupy pracowników (zazwyczaj jednej
komórki organizacyjnej) regularnie analizujące i poszukujące rozwiązań powstałych problemów w ich pracy;
 grupy wspólnych interesów, tworzą je członkowie organizacji na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa, reprezentujący ten sam szczebel w hierarchii organizacyjnej i zbliżony zakres posiadanych uprawnień i odpowiedzialności. Grupy te służą
rozwiązywaniu systemowych problemów przedsiębiorstwa, związanych z wprowadzaniem różnych zmian organizacyjnych o charakterze ogólnym, jak i problemów kilku komórek organizacyjnych bądź stanowisk pracy;
 metody otwartej przestrzeni, które opierają się na spontaniczności zachowań
uczestników spotkań, zainteresowaniu określonym problemem i brakiem zdecydowanych ograniczeń, dotyczących czasu ich trwania, komunikowania się; moderator ustala reguły pracy i jest odpowiedzialny za przebieg i rezultaty obrad;
4 W ocenie D. Eissricha [18], w 1990 roku ogólnogospodarcze koszty transakcyjne w wysoko rozwiniętych gospodarkach, w relacji do PKB wynosiły: USA – 62 proc., Japonia – 56 proc., Niemcy – 52 proc., Francja – 63 proc.; (w Polsce wzrosły od 20 proc. w 1992 roku do 28,2 proc. w 1997 roku).
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metoda QAM (Quality Audit Meeting), polega na codziennym komunikowaniu
się kierownictwa z załogą na spotkaniach poświęconych rozwiązywaniu bieżących problemów dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa, trwałego podnoszenia
jakości pracy i produktów. Spotkania mają miejsce codziennie o stałej, zazwyczaj
porannej porze; wszyscy w przedsiębiorstwie mają możliwość wypowiedzenia się
na temat omawianego zagadnienia; co jakiś czas przedstawiane są sprawozdania
z rozwiązywania zgłaszanych i poddanych wcześniej pod dyskusję problemów;
metoda „niebieskie serki” („fermentacja drożdży”); polega na oddelegowaniu
tzw. koordynatora zmian organizacyjnych, do wspomagania procesów rozwiązywania problemów i wdrażania zmian w przedsiębiorstwie. Główne zadanie koordynatora polega na wspomaganiu kierowników tych komórek organizacyjnych,
którzy chcą wprowadzić zmiany organizacyjne w swych jednostkach organizacyjnych i przedsiębiorstwie jako całości;
metoda koewolucji; samoistne wiązanie organizacji z innymi jednostkami biznesowymi w celu wykorzystywania transferu wiedzy, umiejętności, informacji itp.;
kreowanie zaufania osobistego w relacjach i w sieciach oraz do formalnych instytucji zarządzania i kierowania, ponieważ zaufanie może ułatwiać rozwój społecznych sieci i członkostwo w organizacjach;
stosowanie instrumentów wizualnego zarządzania opartego na prostych makietach, schematach, wykresach, harmonogramach, kosztorysach itd., przedstawianych na jednej kartce papieru maksymalnie formatu A3; prostą wizualizację stosuje się mimo rozwiniętego systemu technologii informatycznej;
wykazywanie dbałości o dokładne zrozumienie sensu podejmowanych działań,
zależności między ogólną strategią a osiągnięciami indywidualnymi, w celu świadomego wykorzystywania przez ludzi swoich umiejętności i inteligencji w imię
szerszych celów;
utrzymywanie zasad otwartego i szczerego dialogu między ludźmi organizacji,
poprzez przedstawianie obiektywnych danych;
ukierunkowanie zarządzania na przyszłość przedsiębiorstwa, które wprowadza
nowe punkty widzenia w realizowanych działaniach na rzecz wytwarzania wartości dla klienta, społeczeństwa, gospodarki;
traktowanie porażek i trudności jako okazji do uczenia się i znajdowania nowych
pomysłów;
sprzyjanie inicjatywom indywidualnym; sukcesy wynikają nie tylko z powtarzalnych umiejętności, lecz także ze zdolności do improwizowania;
honorowanie osiągnięć, autentycznego zaangażowania, lojalności i poświęcenia,
„zakłócania spokoju” przełożonego;
zachęcanie do ciągłego kwestionowania istniejącej sytuacji; stosowanie refleksji (hansei); opracowanie środków zaradczych w celu uniknięcia powtarzalności
tych samych błędów;
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wykazywanie troski o zasób wiedzy organizacji, m.in. poprzez stabilność zatrudnienia, powolną promocję oraz bardzo starannie przemyślane systemy sukcesji
na stanowiskach kierowniczych;
 powolne podejmowanie decyzji, w drodze konsensusu i staranne rozważanie
wszystkich możliwości; szybko wdrażać podjęte decyzje;
 uczenie się dzięki standaryzacji najlepszych praktyk;
 wychowywanie liderów wewnątrz przedsiębiorstwa; liderzy muszą być wzorcami
osobowymi, ucieleśniając ogólną koncepcję przedsiębiorstwa i jego sposób prowadzenia działalności;
 wykorzystywanie technologii do wspierania ludzi a nie do ich zastępowania;
 dbanie o bezpieczeństwo ludzi, unikanie stresujących i niebezpiecznych praktyk
roboczych;
 traktowanie pracownika jako najcenniejszego zasobu, który jest nie tylko wykonawcą poleceń, ale także analitykiem i specjalistą do rozwiązywania problemów;
 uznawanie satysfakcji pracowników i innych ludzi związanych z przedsiębiorstwem za ważny komponent kapitału intelektualnego organizacji;
 ukrywanie wyraźnej strategii, co wyzwala elastyczne i minimalne podejście do
wiedzy, spontaniczność i naturalne przepływy wiedzy głównie w układzie horyzontalnym.
Konstruując koncepcję badań przyjęto założenie nowej ekonomii instytucjonalnej, że instytucje poddają się analizie [27], co oznacza, że można wartościować metodą punktową wyżej wymienione instytucje pobudzające rozwój przedsiębiorczości organizacyjnej.


2. Główne założenia przeprowadzonych badań
Opracowanie kwestionariusza badań wynikało z podstawowych, niżej wymienionych, założeń podjętych badań empirycznych:
1. Funkcjonujące przedsiębiorstwa na rynku cechują się zróżnicowanym stopniem
nasycenia instytucjami kreującymi przedsiębiorczość indywidualną i organizacyjną, co wpływa na ich perspektywiczny potencjał konkurencyjności. Z tego też
względu wyodrębniono cztery typy przedsiębiorczych struktur instytucjonalnych
takich jak: struktura stagnacyjna, struktura stabilizująca, struktura rozwijająca
i struktura kreatywna. Wymienione struktury cechuje wzrastający stopień rozwoju przedsiębiorczości i nasycenia zarządzania instytucjami kreującymi rozwój
przedsiębiorczości organizacyjnej i indywidualnej.
2. Przedsiębiorcze struktury instytucjonalne można analizować metodą ilościową,
za pomocą przygotowanego kwestionariusza, w wydzielonych sferach zarządzania
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(na potrzeby badań przyjęto 14 sfer) poprzez przyporządkowanie normom zarządzania określonych parametrów ważności w skali 1 do 4 punktów, ze względu
na ich zróżnicowaną siłę oddziaływania na kreowanie przedsiębiorczości. Wyodrębnione struktury instytucjonalne o różnych zdolnościach kreowania konkurencyjności ex ante uznano za artefakty i przesłankę tzw. normatywnych stylów
zarządzania, którym przypisano przedziały procentowe, odzwierciedlające ich
nasycenie przedsiębiorczymi instytucjami. Stylowi: stagnacyjnemu przypisano
przedział 1–24 (%), stabilizującemu (25–49), rozwijającemu (50–74), kreatywnemu (75–100). Iloczyn procentowego stopnia nasycenia przedsiębiorczymi
instytucjami w czternastu sferach zarządzania umożliwia przypisanie stylom
normatywnym indeksów ilościowych w czterech przedziałach liczbowych. Stylowi stagnacyjnemu przypisano indeksy nasycenia proprzedsiębiorczymi instytucjami w skali od 14 do 349 punktów; stylowi stabilizującemu 350–699; stylowi
rozwijającemu 700–1049; stylowi kreatywnemu 1050–1400.
3. Ilościowy pomiar stopnia nasycenia normatywnych stylów zarządzania proprzedsiębiorczymi instytucjami umożliwia: diagnozowanie przedsiębiorczych struktur
instytucjonalnych; określanie dystansów rozwojowych między przedsiębiorstwami
w sferze rozwoju przedsiębiorczości organizacyjnej; badanie zależności między
stopniem nasycenia zarządzania proprzedsiebiorczymi instytucjami, a dynamiką
wzrostu potencjału konkurencyjności badanych przedsiębiorstw.
4. Badanie dynamiki wzrostu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw jest
możliwe poprzez ocenę tendencji rozwojowych stwierdzonych przez członków
kadry kierowniczej przedsiębiorstw z perspektywy minimum pięciu lat według
wariantów i ich parametrów wymienionych w tabeli 1.
Przyjęte warianty dynamiki wzrostu potencjału konkurencyjności i ich maksymalne parametry wartościowe pomnożone przez procentowe, przeciętne ich zmiany
w ocenianych latach, umożliwiają wyliczenie indeksu dynamiki wzrostu potencjału
konkurencyjności badanych przedsiębiorstw.
Do oceny stopnia korelacji między wartościami indeksów nasycenia stylów zarządzania instytucjami przedsiębiorczości organizacyjnej, a indeksami dynamiki wzrostu potencjału konkurencyjności badanych przedsiębiorstw przyjęto przy poziomie
istotności α = 0,1 statystykę współczynnika korelacji rangowej Spearmana [17] według wzoru:
6 ∑D2
RS = 1 − —
N3 – N
gdzie: R S – współczynnik korelacji rang, który przyjmuje wartość [–1;+1]; D – różnica pomiędzy rangą wariantów cechy; N – liczebność próby.
Wartość współczynnika powyżej 0,7 oznacza silny, dodani związek badanych
cech, w przedziale 0,5–0,6 związek średni, poniżej 0,5 związek słaby [14].
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Wybór współczynnika korelacji kolejnościowej Speramana wynika z takich faktów
jak [17]: cechy są mierzalne; nie występuje konieczność określania precyzyjnych danych; nie występuje bardzo duża liczba obserwacji (w analizowanych przypadkach dwie
obserwacje powyżej małej próby, za którą uznaje się 30 obserwacji); zależność między
cechami ma charakter liniowy, co pozwala na pominięcie analiz kowariancji.
Tabela 1. Warianty i parametry dynamiki wzrostu potencjału
konkurencyjności dla badanych przedsiębiorstw
Wartość
Wagi
punktowa

Maksymalna
wartość
wariantu

Lp.

Warianty indeksu konkurencyjności (w proc. rocznie)

1

tempo wzrostu zdolności koniecznych do utrzymania się na
podstawowym rynku

1

1

1

2

tempo wzrostu zdolności pozyskiwania i utrzymywania klientów
i wchodzenia na nowe rynki

1

2

2

3

tempo tworzenia się ustabilizowanej grupy pracowników
wiążących swój interes z interesem przedsiębiorstwa i chętnie
partycypujących w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1

2

2

4

tempo tworzenia grupy przedsiębiorczych pracowników, którzy
zajmują kluczowe stanowiska i partycypują w zarządzaniu całym
przedsiębiorstwem

1

2

2

5

tempo przyrostu zdolności do osiągania satysfakcjonującej
nadwyżki finansowej

1

1,5

1,5

6

tempo stabilizowania się warunków i źródeł zaopatrzenia,
poprawy relacji z dostawcami

1

1,5

1,5

7

tempo unowocześniania technologii, produktów, wzrostu
produktywności

1

1,5

1,5

8

tempo wzrostu innowacyjności produktów i procesów

1

2

2

9

tempo stabilizowania się kanałów dystrybucji, warunków
sprzedaży i poprawiania relacji z odbiorcami

1

1,5

1,5

tempo wzrostu współpracy z innymi podmiotami
gospodarczymi, w tym z konkurentami, instytucjami publicznymi,
naukowymi

1

1,5

1,5

10

Źródło: opracowanie własne.

3. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych
Zgodnie z przyjętą metodyką badań wyliczono indeksy nasycenia stylów zarządzania badanych przedsiębiorstw instytucjami przedsiębiorczości (indeks R1) oraz przyporządkowano im indeksy dynamiki wzrostu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw (indeks R2). Wyniki badań w ujęciu ilościowym przedstawia tabela 2.
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Tabela 2. Analiza rangowej korelacji między wartością indeksu nasycenia instytucjami
przedsiębiorczości normatywnych stylów zarządzania, a wartością indeksu
dynamiki wzrostu potencjału konkurencyjności badanych przedsiębiorstw

Nr respondenta

Wartość indeksu
nasycenia stylów
zarządzania
instytucjami
przedsiębiorczości
organizacyjnej (R1)

1

745

2
3

Wartość
Pozycja przedsiębiorstwa
indeksu
w rankingu według:
dynamiki
wzrostu
konkurencyjności indeksu (R1) indeksu (R2)
(R2)

D
(R1 – R2)

D²

17,8

14

15

–1

1

472

6,9

32

30

2

4

730

18,0

16

14

2

4

4

732

18,5

15

13

2

4

5

887

18,8

10

12

–2

4

6

610

14,7

27

20

7

49

7

724

15,3

17

17

0

8

658

14,2

25

21,5

3,5

12,25

0

9

600

13,1

28

24

4

16

10

490

6,3

31

32

–1

1

11

940

25,8

7

4

3

12

712

8,4

19,5

28

–8,5

13

919

20,0

8

8

0

0

14

1150

27,5

3

3

0

0

15

963

25,3

6

5

1

1

16

681

14,8

23

19

4

16

17

1335

50,7

1

1

0

0

18

615

13,0

26

25

1

1

19

690

5,4

21

33

–12

144

20

685

14,2

22

21,5

0,5

21

663

13,7

24

23

1

1

22

468

7,8

33

29

4

16

23

898

19,8

9

9

0

0

24

990

15,0

5

18

13

169

25

712

16,6

19,5

16

3,5

26

803

19,5

13

11

2

4

27

1270

35,1

2

2

0

0

28

570

10,5

30

26

4

16

29

817

19,6

12

10

2

4

30

583

10,1

29

27

2

4

31

718

6,5

18

31

–13

169

32

1035

22,1

4

7

–3

9

33

869

24,0

11

6

5

25

Σ D²

9
72,25

0,25

12,25

768

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Wśród badanych przedsiębiorstw nie znalazły się przedsiębiorstwa z dominującym stylem zarządzania określanym jako stagnacyjny. Na podstawie dodatkowych
badań, nie ujętych w tabeli 2., stwierdzono, że styl stagnacyjny według przedziału
14–349 punktów, zdiagnozowano w ośmiu przedsiębiorstwach utrzymujących konkurencyjność do czterech lat. Zatem w badanym przypadku potwierdziła się hipoteza,
że wraz z dojrzałością przedsiębiorstwa, z jego rozwojem kulturowej przedsiębiorczości kształtuje się normatywny styl zarządzania, który można zdiagnozować odwołując się do parametrycznego pomiaru stopnia jego nasycenia przedsiębiorczymi
instytucjami. Okres kształtowania się kultury organizacyjnej, zmiana postaw ludzi,
w ocenie L. Clarke [7] zachodzi po okresie około pięciu lat.
Obliczenia stopnia zależności między zmiennymi zawartymi w tabeli 2:
6 ∙ ∑D2
4608
R S = 1 − — = 1 − — = 1 − 0,128 = 0,872
3
35904
N –N
6
6
I (0,1,3) = 1 − — ∙ 4646 = 1 – — ∙ 4646 = 1 – 0,771 = 0,229
3
35904
N –N
Wartość krytyczna5: r(0,1;33) = 0,229; zatem RS > r(0,1;33).
Wartość współczynnika korelacji rang RS = 0,872 informuje, że zachodzi silna
i dodatnia zależność między wartością indeksu nasycenia instytucjami przedsiębiorczości normatywnych stylów zarządzania, a wartością indeksu dynamiki wzrostu potencjału konkurencyjności badanych przedsiębiorstw. Wyższa wartość współczynnika rang RS od wartości krytycznej r(0,1;33) = 0,229 przy poziomie istotności α = 0,1
pozwala na odrzucenie hipotezy zerowej (H0), że między badanymi zmiennymi nie
występują żadne zależności. Na podstawie wyników badań empirycznych stwierdzono, że przedsiębiorstwa poddane badaniom zdiagnozowały swój poziom rozwoju
przedsiębiorczości organizacyjnej za pomocą nowo opracowanego arkusza. Otrzymane wyniki potwierdziły użyteczność zastosowanego kwestionariusza jako narzędzia badawczego w sferze analizy przedsiębiorczej struktury instytucjonalnej oraz
określania kierunku i zakresu proprzedsiębiorczych innowacji instytucjonalnych.
Otrzymane wyniki w zakresie indeksu nasycenia normatywnych stylów zarządzania instytucjami przedsiębiorczości pozwalają na stwierdzenie, że 15 przedsiębiorstw
stosowało stabilizujący a 15 rozwijający styl zarządzania; w trzech przedsiębiorstwach dominował kreatywny styl zarządzania. Dla poszczególnych normatywnych
stylów zarządzania wyliczono rangową korelację między przyjętymi zmiennymi
(tabela 3).
5 Wartość krytyczną obliczono na podstawie: [31].
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Tabela 3. Rangowa korelacja między wartością indeksu nasycenia
instytucjami przedsiębiorczości a indeksem dynamiki wzrostu
potencjału konkurencyjności badanych przedsiębiorstw
według zdiagnozowanego stylu zarządzania
Zdiagnozowany
normatywny styl
zarządzania

Wartość ustalonego
współczynnika
korelacji rang (RSN)

Stopień korelacji

Wartość krytyczna
r(α,N)
,N)

Relacja RSN do r

Stabilizujący

0,646

średni, dodatni

r(0,1;15) = 0,441

RSN > r

Rozwijający

0,724

silny, dodatni

r(0,1;15) = 0,441

RSN > r

Kreatywny/
przedsiębiorczy

1,0

silny, dodatni

r(0,1;3) = 0,902

RSN > r

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Podane w tabeli 3. wartości współczynników korelacji rang między zmiennymi
ukazują z jednej strony, średni i silny stopień korelacji między zmiennymi, z drugiej
strony, na pewną prawidłowość, głoszącą, że im wyższy jest stopień nasycenia stylów zarządzania instytucjami przedsiębiorczości tym silniejsza jest zależność między
wartością indeksu nasycenia stylów przedsiębiorczymi instytucjami a indeksem dynamiki wzrostu potencjału konkurencyjności badanych przedsiębiorstw6. Wartości
współczynników korelacji rang RSN wyższe od wartości krytycznych r(α,N) upoważniają do odrzucenia hipotezy zerowej przy poziomie istotności α = 0,1 głoszącej, że
nie ma zależności między badanymi zmiennymi.
Analiza korelacji między stopniem nasycenia instytucjami przedsiębiorczości
normatywnych stylów zarządzania a wartością indeksu dynamiki wzrostu potencjału
konkurencyjności wykazuje tendencje wzrostowe. Na każde 100 punktów nasycenia
instytucjami stabilizującego stylu zarządzania przypada przyrost indeksu konkurencyjności o wartość 1,99; odpowiednio: dla stylu rozwijającego – 2,13, stylu kreatywnego – 3,01. Zatem uzasadnione jest wdrażanie stylów zarządzania, które ukierunkowane są na kreowanie konkurencyjności ex ante poprzez rozwijanie instytucji
i kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej.

Podsumowanie
Badania empiryczne prowadzone w zasobowym nurcie kreowania potencjału
przedsiębiorczości organizacyjnej wykazały, że występuje pozytywna i relatywnie silna korelacja między sposobami zarządzania, ich nasyceniem instytucjami
6 Autor określając tą prawidłowość odnosi ją tylko do prowadzonych badań. Pełne uzasadnienie powyższej tezy wymaga dalszych badań większej liczby prób przedsiębiorstw dobieranych w sposób warstwowy.
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rozwijającymi przedsiębiorczość organizacyjną i indywidualną a dynamiką wzrostu
potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie ex ante. Stwierdzone
możliwości określania poziomów rozwoju przedsiębiorczych struktur instytucjonalnych w przedsiębiorstwach przez właścicieli i naczelnych menedżerów stwarzają
przesłanki do określania różnic rozwojowych w sferze przedsiębiorczości, w relacji
do liderów bądź organizacji uznanych za wzorcowe. Diagnozowanie dystansów rozwojowych sprawia, że pragmatycznym zagadnieniem zarządzania jest proces kreowania przedsiębiorczej kultury organizacyjnej według przyjętego instytucjonalnego modelu działania.
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ZALEŻNOŚĆ WZROSTU POTENCJAŁU
KONKURENCYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW
OD STOPNIA NASYCENIA ZARZĄDZANIA
PROPRZEDSIĘBIORCZYMI INSTYTUCJAMI
Streszczenie
W artykule przedstawiono teoretyczne przesłanki, główne założenia i wyniki badań
empirycznych dotyczących relacji zachodzących między indeksem nasycenia stylów
zarządzania proprzedsiębiorczymi instytucjami a indeksem dynamiki wzrostu potencjału
konkurencyjności przedsiębiorstw. Badania ukazały możliwości diagnozowania instytucjonalnych struktur przedsiębiorczości organizacyjnej oraz określania kierunków ich innowacji
na rzecz kreowania potencjału konkurencyjności zdominowanego rozwojem form przedsiębiorczości interesariuszy przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: zasobowa koncepcja konkurencyjności,
proprzedsiębiorcze instytucje zarządzania, indeksy wartościowe,
style zarządzania

ENTERPRISES’ COMPETITIVE POTENTIAL
INCREASE DEPENDING ON PRO-ENTERPRISING
INSTITUTIONS DEGREE IN MANAGEMENT
Abstract
Theoretical prerequisites, main assumptions and results of empirical research concerning
relation between two indexes:1) saturation of styles of management applied to enterprising
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institutions; 2) dynamics of increase of enterprises’ competition potential are presented in this
article. The research confirmed possibility of diagnosing enterprising structure of institutional
enterprises as well as defining directions for institutional innovations that create competition
potential by development of entrepreneurship of organization and individuals.

Key words: resources-oriented conception of competition,
enterprising management institutions, indexes of value, styles
of management
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ANETA JAKONIS

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKO
PRZYKŁAD KOMPLEKSOWEGO
PROJEKTOWANIA, REALIZACJI
I EWALUACJI USŁUGI –
PODEJŚCIE PROCESUALNE
I STRUKTURALNE

Wprowadzenie
Celem poniższego opracowania jest zaprezentowanie systemu zarządzania jakością w oparciu o wybraną normę serii ISO 9000 w ujęciu procesualnym i strukturalnym. System zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2001
zostanie poniżej zaprezentowany na podstawie studiów teoretycznych, osobistych
doświadczeń z wdrażaniem i koordynowaniem ww. systemu oraz badań własnych
(2003–2006) obejmujących studium przypadku, którym była prywatna ogólnopolska firma edukacyjna. Wdrożona i rozwijana w badanej organizacji norma stanowi
przykład kompleksowego podejścia do projektowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług edukacyjnych.
System zarządzania jakością to usystematyzowane podejście do działalności przedsiębiorstwa, czyli ujęcie jego funkcjonowania w ramach formalnych procedur. Procedury określone są przez przyjęte normy jakości. Pierwsze normy jakości powstały na przełomie lat 50. i 60. i dotyczyły branży wojskowej w Stanach
Zjednoczonych [24], [25]. Na przykład serię ISO 9000 zaczęto stosować początkowo w przemyśle lotniczym i kosmicznym, później przeniesiono ją do innych
branż i gałęzi – produkcyjnych i usługowych. Obecnie międzynarodowe normy ISO
9000–ISO 9004 to nowe, całościowe podejście do kwestii zapewnienia jakości, czyli
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„zaspokojenia stwierdzonych lub potencjalnych potrzeb” [21, s. 23], [6]. Systemy te
tworzą struktury organizacyjne wraz z podziałem odpowiedzialności, procedurami
i instrukcjami, które umożliwiają zarządzanie przez jakość i jej ciągłe doskonalenie. Intensywny wzrost certyfikacji przedsiębiorstw według norm ISO obserwowany jest w większości krajów europejskich, szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu.
Szczególnie intensywnie rozwija się certyfikacja przedsiębiorstw według normy ISO
9001:2000, głównie ze względu na jej uniwersalny branżowo charakter [22].
System zarządzania jakością funkcjonuje w prezentowanej firmie od 2003 r., firma
prowadzi działalność edukacyjną od 1998 roku. Jest nowoczesną placówką edukacyjną, w której ofercie znajduje się obecnie ponad 60 kierunków różnego typu szkół
policealnych, technika, licea o uprawnieniach szkół publicznych oraz kursy zawodowe, dokształcające, językowe i specjalistyczne. Badana firma aspiruje do sprostania wymaganiom stawianym organizacjom “nowej ekonomii” [18], [19], [20] i ma
ambicję zostać liderem na rynku usług edukacyjno-oświatowych poprzez świadczenie zintegrowanych usług edukacyjnych, spełniających oczekiwania klientów w całej
Polsce, obecnie w ponad 60 miastach.
Po półrocznym okresie pracy z konsultantem przygotowującym firmę do wdrożenia systemu, w czerwcu 2003 r. przeszła ona pozytywnie audyt certyfikujący, uzyskując certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001.
Zasady działania systemu określają założenia normy oraz zapisy i procedury organizacyjne zawarte w Księdze Jakości. System ten określa przebieg większości procesów
w firmie i jest definiowany jako system zarządzania do kierowania organizacją i jej
nadzorowania w odniesieniu do jakości.
System należy rozpatrywać w aspekcie strukturalnym i procesualnym. Aspekt
strukturalny charakteryzuje się tym, iż system składa się z procedur i instrukcji, określających sposób postępowania w danej sytuacji. Aspekt procesualny jest widoczny
gdy procedury te tworzą łańcuchy skoordynowanych i usystematyzowanych działań
powiązanych w organizacyjne procesy.

Procesualny i strukturalny aspekt
zarządzania jakością
Podstawowe zasady zarządzania jakością, na których opierają się normy serii ISO
9000:2000 to: orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie ludzi, podejście
procesowe, systemowe podejście do zarządzania, ciągłe doskonalenie, podejmowanie
decyzji na podstawie faktów oraz wzajemne korzystne powiązania z dostawcami [23].
Normy te zawierają podstawowe wymagania dla systemów zarządzania jakością, czyli
systemów dążących do tego, by zespół właściwych cech (danej usługi, systemu czy
procesu) spełniał wymagania (np. klientów i innych zainteresowanych stron).
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Zarządzanie jakością to perspektywa zarządzania przedsiębiorstwem, którą określa się jako dynamiczną metodę zwaną „zarządzaniem procesami” [15, s. 40]. Jednym z jego założeń jest formalizowanie procesów jako scenariuszy, czyli decyzji, zachowań, działań i przedsięwzięć. Wprowadzane jest najczęściej w celu redukcji czasu
przebiegu i kosztów procesów oraz poprawienia jakości usług. System zarządzania
jakością jest więc odpowiedzią na indywidualizację potrzeb i oczekiwań klienta oraz
na wymagania nowego marketingu opierającego się na budowaniu długotrwałych
więzi z klientem dotychczasowym i wyrobieniu poczucia przynależności u klientów
pozyskiwanych. Zarządzanie procesami związanymi z jakością wymaga wyodrębnienia procesów organizacyjnych oraz procesów wspierających, pełniących wobec tych
pierwszych funkcje pomocnicze. Wiąże się to również z wyodrębnieniem m.in. „właścicieli procesów” [15, s. 40] czyli osób odpowiedzialnych za całościową i harmonijną
realizację przypisanych im procesów oraz osób zarządzających procesami pomocniczymi i osób wykonujących poszczególne czynności, niezbędne do ich przebiegu.
Każdy proces posiada swojego właściciela oraz osoby odpowiedzialne za realizację
poszczególnych etapów procesu. Pracownicy najczęściej postępują według ściśle
ustrukturalizowanych zasad, określających ich uprawnienia oraz odpowiedzialności,
czyli pozycje w organizacji, które utożsamiać można ze stanowiskami pracy.
Podejście procesualne to część podejścia systemowego, obejmuje opracowanie,
wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością [16], [17]. Działanie można
tu rozpatrywać jako proces (wejście – wyjście). Podejście procesowe to wykorzystanie systemu procesów w organizacji oraz ich wzajemne oddziaływanie i zarządzanie
nimi. W teorii systemów zarządzania jakością organizacja ujmowana jest jako powiązanie ze sobą procesów strukturalizujących jej funkcjonowanie. Określenie to jest
bliskie definicji organizacji ujmowanej jako formy „instytucjonalnego zrzeszania się
ludzi” [13, s. 15], która dominuje w nowoczesnych społeczeństwach.
Podejście systemowe, w tym i podejście procesowe to również dwa podstawowe
ujęcia organizacji w teorii systemów zarządzania jakością. Ch.I. Barnard postrzega
organizację jako system otwarty, ciągle współdziałający z otoczeniem. Jako system
ma ona do spełnienia wiele różnych funkcji, składa się z podsystemów wzajemnie
na siebie oddziałujących i wzajemnie od siebie zależnych. Działa w otoczeniu, które
również składa się z różnych podsystemów. Na klasycznej teorii Ch. Barnarda wzoruje się m.in. jeden z przedstawicieli teorii modernistycznej – Ludwig von Bertalanffy [2], który sformułował tzw. ogólną teorię systemów. Ujmuje on system jako:
„układ (rzecz) o wzajemnie powiązanych częściach. Każdą z tych części pojmuje się
jako oddziałującą na inne i zależną od całości. (...) istotę systemu można dostrzec
tylko po rozpatrzeniu go jako całości” [8, s. 50]. Dostrzegamy tu podobieństwo podejścia do teorii strukturalno-funkcjonalnej R.K. Mertona, który podkreślał, iż całość
systemu to coś więcej niż suma jego części. Model systemów otwartych polega na
pobieraniu przez organizację z otoczenia tzw. czynników wejściowych, które ulegają
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przekształceniu wewnątrz organizacji i stają się tzw. wyjściami [2]. Jest to też podstawowa struktura procesu: wejście – wyjście w normach zarządzania jakością. Tak
więc organizację, w której wdrożony zostaje system zarządzania jakością należy postrzegać jako system, tworzący określoną strukturę, jak i scalający procesy definiujące organizacyjną rzeczywistość.
System jakości w badanej firmie edukacyjnej obejmuje cztery procesy podstawowe oraz procesy pomocnicze. Procesy podstawowe to: rekrutacja i obsługa słuchaczy, opracowanie programów, świadczenie usług oświatowych i świadczenie usług
szkoleniowych. Do procesów pomocniczych zaliczone jest m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi. Powiązanie pomiędzy procesami zarządzania, podstawowymi i pomocniczymi pokazane jest na poniższym schemacie.

PROCES PODSTAWOWY
I – IV

KLIENT

KLIENT

PROCESY ZARZĄDZANIA

MARKETING
I ROZWÓJ FIRMY
ZAKUPY I KWALIFIKACJA
DOSTAWCÓW
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

ZARZĄDZENIE
WYPOSAŻENIEM I POMOCAMI
DYDAKTYCZNYMI
REKLAMACJE I BADANIE
ZADOWOLENIA KLIENTA

Rysunek 1. Systemowe powiązanie pomiędzy procesami organizacyjnymi
Źródło: KJ badanej firmy – rozdział 4.1, wydanie II.

Zarządzanie jakością to kompleksowe podejście, obejmujące wszystkie części
składowe systemu, osoby odpowiedzialne oraz środki i wyroby końcowe. Kompleksowość dotyczy także powiązań między procesami oraz zintegrowania systemu
zarządzania jakością z zarządzaniem strategicznym dotyczącym całej organizacji.
Kompleksowość systemu zarządzania jakością przejawia się również w założeniach
polityki jakości, która realizowana jest przez działania obejmujące doskonalenie
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mechanizmów zapewniających wysoki poziom merytoryczny procesu dydaktycznego, współpracę z nauczycielami mogącymi zapewnić wysoki poziom kształcenia, systematyczną ocenę jakości ich pracy, podnoszenie kwalifikacji pracowników,
doskonalenie procesu obsługi klienta, badanie zadowolenia klienta, systematyczne
badanie rynku i wprowadzanie nowych usług zgodnie z jego wymogami oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy PN-EN
ISO 9001:2001 i przepisów prawa, przy współudziale wszystkich pracowników. Polityka ta jest powiązana ze strategią firmy i jest ukierunkowana na spełnienie potrzeb
i oczekiwań klienta. Polityka jakości zawiera cele jakościowe, których realizacja odbywa się w ramach działań i zobowiązań poszczególnych komórek organizacyjnych
i podlega okresowemu monitorowaniu. Zadania wynikające z polityki jakości dla
poszczególnych komórek organizacyjnych są określone w Księdze Jakości, procedurach, instrukcjach i planach jakości.
Procesualny aspekt zarządzania jakością jest kompatybilny z takimi koncepcjami
zarządzania jak np. Total Quality Management, czyli zarządzanie przez jakość, kompleksowe zarządzanie jakością [5]. Jest to nowoczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, „filozofia wszechstronnego, zbiorowego wysiłku zorientowanego na
ustawiczne doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach, sferach i efektach
działalności” [26]. TQM może obejmować cały system organizacyjny, jego celem
jest zaspokojenie potrzeb klienta zewnętrznego i wewnętrznego oraz ciągłe doskonalenie [12]. Obejmuje doskonalenie wyrobów/usług, jakości pracy, technologii, organizacji pracy, marketing i rozwój. Koncepcja ta wywodzi się z japońskiego i amerykańskiego TQM, która została wdrożona w Europie przez European Foundation
for Quality Management (tzw. „model doskonałości” EFQM). W Polsce koncepcja
ta zaczęła cieszyć się popularnością z chwilą ustanowienia w 1995 roku Polskiej Nagrody Jakości. Jej twórcą byli: Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji i Fundacja „Teraz Polska”. Wprowadzenie do organizacji kompleksowego zarządzania jakością (Total Quality Management) ma na celu zmianę dotychczasowych reguł, bowiem „nowe zasady są bardziej skuteczne i przynoszą wymierne
efekty – pod warunkiem, że dokonane zostaną zmiany w kulturze organizacyjnej’
[13, s. 87].
Podwaliny TQM zostały stworzone na początku lat 40. XX wieku. Powstały dzięki
współpracy amerykańskich naukowców: W.E. Deminga i J. Jurana ze Związkiem Japońskich Naukowców. Filozofia TQM opiera się na 5 zasadach (tzw. pięć ścian piramidy TQM): zaangażowanie kierownictwa, koncentracja na kliencie i na pracowniku,
koncentracja na faktach, ciągłe doskonalenie oraz powszechne zaangażowanie –
uczestnictwo/partycypacja – pracowników. Według koncepcji TQM każdy czynnik w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu ma wpływ na jakość, toteż każdy aspekt
działalności należy realizować uwzględniając podejście projakościowe. Istotą TQM
jest zintegrowanie celów przedsiębiorstwa i celów jego klientów. Realizacja celów
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przebiega przy pełnym zaangażowaniu pracowników organizacji i przy wiodącej
roli kadry kierowniczej. Obecnie koncepcja TQM zaczyna być uznawana jako standard w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Odzwierciedlenie jej zasad możemy
znaleźć w normach zarządzania jakością serii PN-EN ISO 9001:2001. Opracowano
szereg technik, metod oraz narzędzi, które pozwalają skutecznie stosować zasady
TQM przedsiębiorstwie. Do najbardziej popularnych należą: kaizen [7], [10], [14],
5S, FMEA, QFD, JIT oraz kanban, obejmujące funkcjonowanie tak poszczególnych
procedur, jak i procesów organizacyjnych.

Podejście procesualne – wybrane zasady
i narzędzia stosowane w zarządzaniu jakością
Zarządzanie jakością posiada wypracowane zasady (reguły), metody (sposoby
postępowania) [4] i narzędzia (zbierania i prezentacji danych). Jedną z takich zasad jest cykl/koło Deminga (Koło Deminga, Cykl PDCA), mające na celu zapewnić
ciągłe doskonalenie. Stałe doskonalenie ma miejsce na skutek cyklicznych czynności – złożonych z następujących po sobie etapów czy faz, tworzących proces ciągłego
doskonalenia.
PDCA jest to koncepcja zarządzania jakością opracowana przez W.E. Deminga.
Koncepcja ta mówi o ciągłym doskonaleniu przebiegającym w czterech następujących po sobie etapach: planowanie – wykonanie – sprawdzenie – poprawienie/doskonalenie (ang. Plan – Do – Check – Act). Jest to też główna zasada postępowania
w normie PN-EN ISO 9001:2001. Planowanie dotyczy opracowania założeń i poszczególnych etapów działania, wykonanie – nazywane tu – działaniem – realizację
planu. Sprawdzanie to kontrola wyników, natomiast działanie – nazywane tu doskonaleniem to korygowanie niezgodności, czyli dążenie do osiągnięcia pożądanego wyniku [1]. Na bazie tego cyklu działa każdy system zarządzania jakością.
Narzędziem zarządzania jakością, wykorzystywanym w badanej organizacji, jest
także schemat blokowy, czyli graficzny zapis działań realizowanych w trakcie realizacji danego procesu [7]. W przypadku, gdy dokumentowane działania cechują się
logicznie uporządkowanym przebiegiem i wymagają wielu realizatorów, ułatwieniem jest przedstawienie tych działań za pomocą schematu (algorytmu). Główne
kroki działania (kto jest podmiotem i osobą odpowiedzialną) są opisane w środkowej części schematu. Po lewej stronie każdego z nich opisuje się podstawę tego działania (norma, przepis, wymaganie). Po prawej stronie każdego kroku opisuje się dokument potwierdzający wynik tego działania. Kroki, których wyniki nie są zgodne
z oczekiwaniami, muszą być powtórzone, co zaznacza się na schemacie wykorzystując symbole decyzyjne (T lub N).
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planuj

wykonaj

wprowadź
zmiany

sprawdź

Rysunek 2. Cykl Deminga
Poszczególne fazy cyklu oznaczają:
planuj określone działania
wykonaj zaplanowane działania – działaj
sprawdź otrzymane rezultaty – kontroluj
wprowadź zmiany (zmodyfikuj proces) – popraw, czyli udoskonalaj.
Źródło: opracowanie własne.

START

Początek procesu postępowania

Krótki opis działania (kroku)

Czynność decyzyjna (kontrolna)

Dokument źródłowy lub
wytworzony, zbiór danych

Zbiory dokumentów źródłowych lub
wytworzonych, zbiory danych

Łączniki

STOP

Koniec procesu postępowania

Rysunek 3. Symbole graficzne schematu blokowego
Źródło: KJ badanej firmy – Procedura P-4.3-01, wydanie II.
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Podejście strukturalne – przykłady stosowanych
procedur w systemie zarządzania jakością
Zarówno cykl Deminga, jak i schematy blokowe służą strukturalizacji procesów
organizacyjnych. Natomiast aspekt strukturalny systemu, czyli budowę procedury,
określa Księga Jakości, będąca również zbiorem procedur, określających co, jak, dlaczego i przez kogo powinno zostać wykonane, aby wszystkie procesy sprawnie funkcjonowały. Jest to podstawowy dokument, opisujący wdrożony w firmie system zarządzania jakością, oparty na normie PN-EN ISO 9001:200. Precyzuje on poszczególne
komponenty systemu, takie jak:
 deklaracja kierownictwa
 prezentacja firmy
 definicje i skróty, czyli terminologia charakterystyczna dla systemu
 zarządzanie zasobami
 zarządzanie procesem usług
 analiza i doskonalenie systemu
 wykaz procedur i instrukcji.
Pierwsze wydanie Księgi Jakości nastąpiło 5 maja 2003 r. czyli miesiąc przed
otrzymaniem certyfikatu, drugie – 15 lipca 2005 r. Ponowienie wydania zostało podyktowane znaczącymi zmianami w strukturze firmy oraz jej intensywnym rozwojem. Księga Jakości określa Politykę Jakości – dokument wskazujący na kierunek
działań firmy. Księga Jakości jest opracowana na podstawie:
 wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001
 polityki i celów jakości firmy
 schematu organizacyjnego firmy,
 dokumentacji obowiązującej w firmie.
KJ składa się z procedur strukturyzujących działanie organizacji, określa także
budowę procedury. Procedura powinna zawierać następujące rozdziały:
1. Cel
2. Zakres stosowania
3. Określenia, definicje i oznaczenia
4. Odpowiedzialność
5. Opis postępowania
6. Schemat postępowania
7. Zapisy jakości
8. Wykaz dokumentów związanych
9. Wykaz załączników w tym schemat postępowania.
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Procedury zarządzania jakością określają politykę jakości oraz przebieg poszczególnych etapów procesów podstawowych i pomocniczych. Strukturalizują rzeczywistość organizacyjną w takich obszarach jak:
 opracowywanie programów (np. nauczania)
 rekrutacja pracowników
 obsługa słuchaczy
 świadczenie usług oświatowych
 świadczenie usług szkoleniowych
 działania marketingowe i rozwój firmy
 dokonywanie zakupów do firmy
 dokonywanie kwalifikacji dostawców firmy
 zarządzanie zasobami ludzkimi
 zarządzanie wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi
 obsługa reklamacji i badanie stopnia zadowolenia klienta.
Norma PN-EN ISO 9001:2001 wymaga stworzenia procedur w sześciu obszarach: nadzoru nad dokumentacją, nadzoru nad zapisami, przeprowadzania audytów
wewnętrznych, kontroli niezgodności realizacji usługi oraz podejmowania działań
korygujących lub zapobiegawczych. W pozostałych obszarach procedury nie są konieczne, aczkolwiek mogą zostać stworzone.

System zarządzania jakością jako przykład
kompleksowego projektowania, realizacji
i ewaluacji usług edukacyjnych
Połączenie aspektu strukturalnego i procesualnego ilustruje proces wdrażania,
wzrostu i rozwoju systemu. Proces wdrażania systemu zarządzania jakością wg normy
PN-EN ISO 9001:2001 w badanej firmie obejmował następujące etapy:
 w roku 2002 zatrudniono zewnętrznego konsultanta, który określił harmonogram
prac oraz przeprowadził szkolenia pracowników z zakresu funkcjonowania norm
zarządzania jakością,
 wyodrębniono procesy: systemowe, organizacyjne i zarządzania oraz ich połączenia i uczestników,
 określono politykę jakości i scharakteryzowano strukturę firmy,
 zidentyfikowano instrukcje i procedury, które włączono do systemu zarządzania jakością. Włączenie wszystkich nie było możliwe choćby ze względu na słabe
strony norm ISO – niewielki nacisk na strukturalizowanie działań finansowych
i marketingowych. Te obszary, które zostały opisane w pozasystemowych procedurach, zintegrowano z funkcjonowaniem systemu,
 ustalono nadzór nad dokumentacją,
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wprowadzono Księgę Jakości,
przeprowadzono audyt certyfikujący, którego wykonawcą, podobnie jak i jednostką certyfikującą było: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji z siedzibą w Warszawie.
System został oparty na następujących dokumentach – normach: PN-EN ISO
9000:2001 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia, PN-EN ISO
9004:2001 Systemy zarządzania jakością – Wytyczne doskonalenia i funkcjonowania
oraz PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania.
Istotną kwestią z punktu widzenia systemu zarządzania jakością jest nadzorowanie systemu jakości i nadzór nad dokumentacją. Tak jak i inne procesy – opisane są
one w kompleksowej i szczegółowej procedurze. Celem nadzorowania dokumentów
systemu jakości jest zapewnienie użytkowania tylko aktualnych dokumentów oraz
określenie metod ich aktualizacji, rozpowszechniania i przechowywania. Dotyczy to
wszystkich dokumentów systemu zarządzania jakością w firmie, czyli Księgi Jakości,
procedur, instrukcji, planów jakości i schematów określających postępowanie w ramach systemu jakości. Nadzór obejmuje też wykorzystywane w firmie przepisy zewnętrzne, przepisy wewnętrzne, dokumentację techniczną i dokumentację nadzoru
nad infrastrukturą, dokumentację oświatową, handlową, kadrową oraz finansową.
W odniesieniu do nadzorowania zapisów dotyczących jakości, czyli dokumentów,
w których przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań,
są one sporządzane przez pracowników zgodnie z wymaganiami procedur, w ramach realizacji których mają one powstać. Osoby odpowiedzialne nadzorują sporządzanie zapisów w podległych sobie obszarach działania zgodnie z wykazem zapisów dotyczących jakości, określają sposób przechowywania zapisów dotyczących
jakości i nadzorują ich archiwizację.
Rozwój i kompleksowa ocena podejmowanych działań w ramach systemu nadzorowana jest m.in. za pomocą takich narzędzi jak:
 plany jakości,
 podział odpowiedzialności pracowników i kierownictwa, opisanych szczegółowo
w odniesieniu do każdego procesu,
 zarządzanie zasobami ludzkimi,
 zarządzanie wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi,
 marketing firmy,
 kwalifikacja dostawców,
 opracowanie programów,
 rekrutacja i obsługa klienta,
 świadczenie usług oświatowych i szkoleniowych,
 audyty wewnętrzne i zewnętrzne.
Planowanie jakości ma na celu zapewnienie, że realizacja procesów w firmie przebiega w sposób ściśle określony w planach jakości i jest skutecznie nadzorowana.
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Zasady planowania jakości dotyczą wszystkich komórek organizacyjnych, biorących
udział w opracowywaniu, realizacji i monitorowaniu planów jakości. Plan jakości to
ważny dokument, wyszczególniający specyficzne sposoby postępowania, środki i kolejność działań odnoszących się do jakości, związanych z wyrobem, usługą, umową
lub przedsięwzięciem. Podlega on monitorowaniu, czyli obserwacji, sprawdzaniu
stopnia realizacji na zgodność z zamierzeniami wcześniej ustalonymi i zaplanowanymi. Plany jakości są opracowywane dla nowych działań dotyczących:
 nowych procesów, umów, usług, przedsięwzięć oraz zmian do nich,
 doskonalenia jakości, zmian organizacyjnych firmy.
Plan jakości musi być opracowany i wdrożony w terminie umożliwiającym realizację działań i powinien określać cele jakości, które mają być osiągnięte, szczegółowy podział odpowiedzialności i uprawnień w kolejnych etapach realizacji działań,
odniesienie do norm, przepisów, procedur, instrukcji, które mają być zastosowane,
właściwe programy badań, kontroli i weryfikacji stosowane na poszczególnych etapach realizacji oraz inne przedsięwzięcia niezbędne do osiągnięcia celów.
W Księdze Jakości znajdują się ściśle określone zakresy odpowiedzialności
i uprawnień wszystkich grup pracowników. Odpowiedzialność każdego stanowiska
nie tylko ustala jego znaczenie w systemie, ale jest też podstawą do ustalenia zakresu
obowiązków i uprawnień pracowniczych. Dla systemu istotny jest każdy pracownik,
kierownictwo koordynuje działania pracowników i odpowiada za całokształt funkcjonowania organizacji, np. za komunikację czy przeglądy zarządzania [11].
Zarządzanie zasobami ludzkimi ma na celu zarówno zatrudnianie profesjonalistów [3], jak i systematyczną ocenę jakości pracy pracowników, zwłaszcza dydaktycznych, poprzez np. plany hospitacji, sporządzane przez dyrekcję na początku każdego semestru i realizowane tak w stosunku do nowych nauczycieli, jak i pracujących
już wykładowców. Celem procedury jest też zapewnienie wszystkim pracownikom
firmy niezbędnych kwalifikacji, poprzez planowe i systematyczne szkolenia w zakresie wykonywanych zadań oraz monitorowanie ich umiejętności. Szkolenia są planowane i realizowane przez osoby odpowiedzialne, które konstruując plan szkoleń
biorą pod uwagę: wymagania wynikające z zakresów obowiązków i wymagane oraz
posiadane kwalifikacje, potrzeby wynikające z realizacji procesów, rozwój osobowy
poszczególnych pracowników oraz wymagania wynikające z przepisów prawa w zakresie wykonywania określonych zadań.
Zarządzanie wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi to kolejna sfera działalności, podlegająca ocenie i będąca wskaźnikiem na ile system zarządzania jakością funkcjonuje efektywnie, czyli na ile jest on „dojrzały”. W odniesieniu do wyposażenia biurowego i dydaktycznego ma zastosowanie konkretna procedura, która
określa stopień odpowiedzialności oraz etapy postępowania, na które składają się:
zamówienie, zakupy, przyjęcie wyposażenia oraz jego użytkowanie. Wyposażenie
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biurowe i dydaktyczne zarejestrowane jest w ewidencji wyposażenia i zarządzane
zgodnie z procedurą [9].
Zakupy i kwalifikacja dostawców określone są przez odrębną procedurę, dotyczącą trybu postępowania przy zakupie materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji usług dydaktycznych w firmie. Wykorzystywane są tu takie
narzędzia systemowe jak: lista kwalifikowanych dostawców – wykaz dostawców
wyrobów materialnych i usług mających wpływ na jakość realizowanych procesów
w firmie, których zdolność do spełnienia wymagań firmy jest monitorowana i podlega okresowej ocenie. Procedura określa osoby odpowiedzialne za:
 planowanie zamówień na materiały biurowe i pomoce dydaktyczne,
 realizację zamówienia,
 ocenę jakości dostaw,
 postępowanie reklamacyjne,
 kwalifikację dostawców.
Rozwój systemu zależy też od określenia zasad realizacji procesu rekrutacji i obsługi klienta w firmie oraz zapewnienie, że proces rekrutacji i obsługi prowadzony
jest przez kompetentny personel, zgodnie z przepisami oraz, że wszystkie czynniki
mające bezpośredni wpływ na jakość są uwzględnione.
Ocena systemu, powiązana także ze wskazówkami dotyczącymi jego doskonalenia jest dokonywana na corocznych audytach, których celem jest sprawdzenie, czy
działania związane z jakością i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi, czy system
jakości jest skuteczny i pozwala na osiągnięcie celów. Audyt to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu oraz jego obiektywnej oceny
w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów, czyli zestawu polityk, procedur lub
wymagań. Audyty mogą być wewnętrzne – przeprowadzane przez pracowników
firmy i zewnętrzne – przeprowadzane przez osoby z zewnątrz, współpracujące z instytucją certyfikującą. Dążą one bardziej do wskazania potencjałów i zagrożeń, niż
do krytycznej kontroli. Jeśli zostanie zauważona niezgodność, czyli niespełnienie
wymagania (potrzeby lub oczekiwania, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo
lub jest obowiązkowe), osoba za nie odpowiedzialna jest zobowiązana w obszarze
swojego działania do odnalezienia przyczyny nieprawidłowości i jej wyeliminowania. Są to tzw. działania korygujące, które różnią się od korekty tym, że ta ostatnia
usuwa skutek błędnego działania, a nie jego przyczynę.
Pierwszym audytem jednostki certyfikującej firmę jest audyt certyfikujący, następnie każdego roku przeprowadzany jest audyt nadzoru, a po trzech latach – audyt odnowienia. W badanej firmie ostatni badany audyt odnowienia miał miejsce w czerwcu
2006 r. i zakończył się przyznaniem certyfikatu na kolejne 3 lata. Tak, jak przy wdrożeniu i w początkowej fazie rozwoju systemu, zwraca się uwagę na podstawowe kwestie dotyczące organizacji, rozdziału obowiązków, czy struktury firmy, tak po audycie odnowienia kwestią zasadniczą staje się doskonalenie działań. Doskonalenie jest
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procesem ciągłym, opierającym się przede wszystkim na działaniach korygujących,
które mogą pojawić na skutek audytów wewnętrznych, ale także na skutek reklamacji
czy niezgodnej realizacji usługi w codziennym funkcjonowaniu firmy.
Nadzorowanie niezgodności pojawiających się w bieżącym funkcjonowaniu firmy
ma na celu zapewnienie, że żadne działanie, które nie spełnia określonych wymagań,
nie zostanie dopuszczone do dalszej realizacji. Procedura ta dotyczy wszystkich usług
i działań zakwalifikowanych jako niezgodne podczas wszystkich etapów realizacji procesów w firmie. Za usługę niezgodną z wymaganiami uważana jest usługa, która nie
spełnia jednego lub kilku postawionych wymagań wyspecyfikowanych w dokumentacji, przepisach lub uzgodnionych w umowie. Działanie niezgodne z wymaganiami
to działanie, które nie spełnia wymagań określonych w dokumentacji systemowej
i dalsza jego realizacja zagraża skutecznej realizacji usługi. Jeśli to następuje, możemy
mieć do czynienia z czasowym zatrzymaniem realizacji – zatrzymaniem działania do
czasu usunięcia niezgodności lub do czasu podjęcia decyzji o odstępstwie od wymagań, albo zwolnieniem warunkowym do realizacji. Istnieje też możliwość wypełnienia karty działań korygujących i zapobiegawczych i podjęcie działań naprawczych.
Doskonalenie systemu obejmuje analizę danych, które firma zbiera w celu wykazania
przydatności i skuteczności systemu zarządzania jakością oraz w celu oceny możliwości prowadzenia ciągłego doskonalenia systemu. Pełnomocnik ds. jakości określa
zasady prowadzenia analiz i formy raportowania osiąganej jakości umożliwiającej
ocenę: przydatności i efektywności systemu zarządzania jakością, spełnienia wymagań
klienta i jego zadowolenia, zgodności realizacji usługi z wymaganiami, właściwości
i trendów procesów oraz wyrobów, doskonalenia procesów i usług.

Wnioski
Wśród ofert firm certyfikujących można znaleźć propozycję łączenia norm,
np. ZSZ (Zintegrowany System Zarządzania) – to zaprojektowany i wdrożony system zarządzania spełniający wymagania minimum dwóch norm, np. ISO 9001 i ISO
14001 lub ISO 9001 i OHSAS 18001 itp. Procedury jak i procesy odnoszące się do
różnych systemów (tworzące ich aspekt strukturalny i procesualny) są w sposób
przejrzysty i logiczny powiązane ze sobą. Dzięki takiemu rozwiązaniu systemy wspomagają się wzajemnie i uzupełniają. Zintegrowany System Zarządzania jest najlepszym możliwym rozwiązaniem dla firm, które zamierzają wdrożyć kilka różnych systemów. Fundamentem większości takich rozwiązań jest System Zarządzania Jakością
oparty o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 [27].
Zarządzanie jakością w badanej firmie, wdrożenie, rozwój i doskonalenie systemu
zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001: 2001 to ciągły i złożony proces,
obejmujący całość funkcjonowania organizacji. Projektowanie, realizacja i ewaluacja
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usług edukacyjnych to działania podstawowe w ramach funkcjonującego systemu.
Procesualny i strukturalny aspekt jego funkcjonowania widoczny jest w samej budowie normy – opartej na cyklu doskonalenia PDCA oraz ścisłych wytycznych co do budowy procedur. Zintegrowane procesy organizacyjne oparte o czteroetapowy schemat
PDCA, strukturujące organizacyjne procedury tworzą całość majacą na celu spełnienie wymagań określonych przez daną normę zarządzania jakością. Normę, która stanowi zbiór wytycznych do konstruowania procedur i instrukcji i, która określa jednocześnie poszczególne etapy funkcjonowania procesów, strukturujących organizacyjną
rzeczywistość. Opisując funkcjonowanie systemów zarządzania jakością, opartych
o wybrane normy serii ISO możemy dostrzec ich procesualny i strukturalny charakter, przejawiający się w wytycznych i wymaganiach. Dzięki temu możemy też spojrzeć
na daną organizację zarówno jak na proces jak i strukturę, opisać pełniej jej dynamikę
oraz zastosować wybrane narzędzia w celu nadania jej pożądanego kształtu.
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SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
JAKO PRZYKŁAD KOMPLEKSOWEGO
PROJEKTOWANIA, REALIZACJI
I EWALUACJI USŁUGI – PODEJŚCIE
PROCESUALNE I STRUKTURALNE
Streszczenie
Celem poniższego artykułu jest zaprezentowanie systemu zarządzania jakością w oparciu
o normę serii PN-EN ISO 9001: 2001 w ujęciu procesualnym i strukturalnym. System
zarządzania jakością jest opisany na przykładzie studium przypadku, którym jest prywatna
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ogólnopolska firma edukacyjna. Wdrożona i rozwjana w badanej organizacji norma stanowi
przykład kompleksowego podejścia do projektowania, realizacji i ewaluacji oferowanych
usług edukacyjnych. Procesualny i strukturalny aspekt funkcjonowania systemu widoczny
jest w samej budowie normy – opartej na cyklu doskonalenia PDCA oraz ścisłych wytycznych
co do budowy procedur. Zintegrowane procesy organizacyjne strukturujące organizacyjne
procedury tworzą całość mającą na celu spełnienie wymagań określonych przez daną normę
zarządzania jakością. Normę, która stanowi zbiór wytycznych do konstruowania procedur
i instrukcji, i która określa jednocześnie poszczególne etapy funkcjonowania procesów,
strukturyzujących organizacyjną rzeczywistość.

Słowa kluczowe: system zarządzania jakością, norma zarządzania
jakością, aspekt procesualny, aspekt strukturalny, procesy,
procedury

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS
AN EXAMPLE OF COMPLEX PLANNING,
REALISATION AND EVALUATION
OF THE SERVICE – PROCESS
AND STRUCTURAL APPROACH
Abstract
The article presents the quality management system based on the PN-EN ISO 9001:2001
norm. The system is shown in the process and structural approach. Quality management
system is presented on the example of the case study of the private educational company.
Implemented and organisationaly developed norm is the example of complex approach to
planning, realisation and evaluation of educational services. Process and structural approach
of quality system is visible in the construction of the norm – which is based on the PDCA
cycle and on the strict guidelines about the procedure’s constructing. Integrated organisational processes are giving the structure for organisational procedures and they create the
whole which meets the quality norm’s expectations. The quality norm which guidelines
how to construct the procedures and instructions and which defines particular stages of the
organisational processes.

Key words: quality management system, quality management norm,
process approach, structural approach, processes, procedures
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MOTYWY PODEJMOWANIA
WSPÓŁPRACY W DZIAŁALNOŚCI
ZAGRANICZNEJ PRZEZ
POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA
ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII (PREZENTACJA
WYNIKÓW Z BADAŃ)

1. Wprowadzenie
W obliczu wzrostu znaczenia takich kategorii i pojęć, jak gospodarka oparta na
wiedzy, gospodarka elektroniczna, czy też nowa gospodarka, przedsiębiorstwom
zaawansowanych technologii (high-tech) należy poświęcić specjalną uwagę. Tym
bardziej, że tej grupie firm przypisuje się bardzo istotną rolę w kształtowaniu konkurencyjnej gospodarki krajowej. Tymczasem w Polsce sektor high-tech znajduje
się wciąż w relatywnie początkowej fazie rozwoju i ciągle się kształtuje. Rodzime
przedsiębiorstwa zaawansowanych technologii nie imponują zarówno pod względem wartości obrotów, poziomu eksportu, jak i innowacyjności. Na poziomie całej
gospodarki obraz zaawansowanych technologii w porównaniu z innymi krajami nie
jest satysfakcjonujący.
Polski sektor high-tech jest rozdrobniony (są to głównie niewielkie firmy). Ponadto, w większości nie są to przedsiębiorstwa o wystarczająco dużej sile rynkowej (także mierzonej wartością obrotów, produkcji, wartością dodaną i udziałem
wyrobów high-tech w eksporcie). W Polsce nie wytworzyła się bowiem jeszcze odpowiednia liczba wystarczająco dużych i silnych przedsiębiorstw zaawansowanych
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technologii, które byłyby aktywne na arenie międzynarodowej i potrafiły z rozmachem podbijać zagraniczne rynki. Nakreślona sytuacja wskazuje jednak na potencjał, który można zidentyfikować na dwóch podstawowych płaszczyznach. Z jednej
strony duża liczba przedsiębiorstw świadczy o potencjale rozwoju sektora high-tech.
Konieczne są zatem odpowiednie działania mające na celu zwiększenie siły rynkowej
i co się z tym wiąże, zdobycie przewagi konkurencyjnej na europejskim i szerzej –
globalnym rynku. Stąd z drugiej strony, wyraźnie widoczny jest ogromny potencjał
dla współpracy. Poprzez kooperację małych podmiotów możliwe jest zwiększenie
ich indywidualnej, jak i ogólnej, zbiorowej siły rynkowej. Jednak przedsiębiorstwa
wciąż niechętnie odnoszą się do współpracy. Dlatego istotnym problemem badawczym jest analiza motywów kooperacji w działalności zagranicznej.
W związku z powyższym, celem niniejszego artykułu stała się analiza motywów
podejmowania współpracy w działalności zagranicznej przez polskie przedsiębiorstwa zaawansowanych technologii. W artykule przedstawiono wyniki własnych badań empirycznych.

2. Badanie polskich przedsiębiorstw
high-tech prowadzących działalność
zagraniczną – założenia metodyczne
Wykorzystane dane empiryczne stanowią rezultat projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego1. Dane uzyskano na podstawie badań ankietowych. Zakres czasowy badań objął okres od maja do grudnia
2007 roku. Kwestionariusz ankietowy został wysłany pocztą, a lista adresowa 2000
firm została przygotowana na podstawie ogólnopolskiej bazy danych firmy Kompass
Poland. Operat losowania obejmował przedsiębiorstwa z całej Polski, reprezentując
wszystkie branże, w tym także firmy high-tech. Dobór próby miał charakter losowy.
Z 272 ogółu odpowiedzi w artykule wykorzystano dane dotyczące przedsiębiorstw
zaawansowanych technologii prowadzących działalność zagraniczną, dokonując selekcji odpowiedzi za pomocą dwuetapowego grupowania statystycznego. Ostatecznie
do analizy przeprowadzonej w artykule przyjęto próbę 74 firm.
Delimitacja sektora high-tech bazuje na pojęciu branży i mianem zaawansowanych technologii nazywane są przedsiębiorstwa (produkcyjne i usługowe), które
należą do wybranych branż, zgodnie z klasyfikacją Eurostat. Są to: produkcja wyrobów farmaceutycznych, produkcja maszyn biurowych i komputerów, produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych, produkcja
1 Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 51104-95 pt. Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji (podejście sieciowe), zrealizowany przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Fonfary.
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instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków, produkcja statków powietrznych i kosmicznych, poczta i telekomunikacja, informatyka,
prace badawczo-rozwojowe.
Do oceny badanych zjawisk w większości pytań wykorzystano pięciostopniową
skalę Likerta. Respondenci mieli podać własną ocenę zjawisk zachodzących we wnętrzu i otoczeniu przedsiębiorstwa (1 – zdecydowanie nie zgadzam się, 5 – zdecydowanie zgadzam się), względnie – subiektywną samoocenę w stosunku do najbliższej
konkurencji (1 – znacznie gorszy, 5 – znacznie lepszy). Przyjęcie takiej metody oceny
umożliwia między innymi porównanie wyników między firmami charakteryzującymi
się różną wielkością, czy też przynależnością do odrębnej branży.
Ponad 70 % badanej próby stanowiły małe i średnie przedsiębiorstwa zaawansowanych technologii (według kryterium zatrudnionych do 249 osób), przy czym
około 50 % to średnie firmy. Pozostałe niecałe 30 % – przedsiębiorstwa duże i bardzo
duże. Zdecydowanie dominowały (ponad 90 % próby) podmioty prywatne. Obraz
struktury wielkości badanych firm jest zgodny z sytuacją ogółu polskiego sektora
high-tech, który w większości tworzą małe i średnie przedsiębiorstwa.
Analizę motywów podejmowania współpracy w działalności zagranicznej przez
przedsiębiorstwa zaawansowanych technologii przeprowadzono na podstawie podziału według dwóch grup firm – przedsiębiorstw zakwalifikowanych jako lepsze od
konkurentów i pozostałe (gorsze lub podobne do konkurentów). Podziału dokonano
na podstawie analizy przewagi konkurencyjnej.
Przewaga konkurencyjna firmy jest traktowana jako relatywna miara jakości
funkcjonowania przedsiębiorstw i definiowana przez pryzmat relatywnych różnic
w finansowych i niefinansowych efektach działalności w odniesieniu do osiągnięć
najbliższych konkurentów. W analizie empirycznej przewaga konkurencyjna została
zbadana na podstawie skonsolidowanej formuły obejmującej wielkość zysku ogółem, stopę zwrotu nakładów inwestycyjnych (ROI), wielkość sprzedaży oraz udział
w rynku. Przyjęto subiektywny sposób oceny działalności. Respondenci, udzielając
odpowiedzi na postawione w kwestionariuszu pytania dotyczące czterech wymienionych powyżej wyników, mieli podać własną samoocenę w stosunku do najbliższej konkurencji (1 – znacznie gorszy, 2 – gorszy, 3 – prawie taki sam, 4 – lepszy,
5 – znacznie lepszy).
Analiza oceny osiąganych przez badane firmy czterech wyników w stosunku do
najbliższej konkurencji posłużyła do konstrukcji wskaźnika efektów. Wskaźnik ten
został zdefiniowany jako średnia wartość oceny czterech wyników dotyczących finansowej i niefinansowej działalności firmy. Zasadność połączenia wymienionych finansowych i niefinansowych wyników w jeden wskaźnik efektów została sprawdzona
za pomocą analizy rzetelności. W tym celu wykorzystano statystykę Alfa Cronbacha.
W przypadku wskaźnika efektów statystyka Alfa Cronbacha została policzona dla
skali złożonej z 4 pytań. Alfa jest bardzo duże, wynosi 0,897 i przekroczyło umowny
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poziom 0,7, potwierdzając tym samym, że zaproponowana skala jest rzetelnym narzędziem pomiarowym.
Dzięki właściwościom wykorzystanej skali Likerta, wskaźnik efektów umożliwił
wyróżnienie dwóch grup przedsiębiorstw – firm lepszych od konkurencji i pozostałych. Przedsiębiorstwa zakwalifikowane jako lepsze to te, których wskaźnik wskazywał na przewagę nad konkurentami, przyjmując wartość powyżej 3 (ze względu
na przyjętą pięciostopniową skalę oceny, gdzie 3 oznaczało „prawie taki sam”). Natomiast dla firm pozostałych wartość wskaźnika była równa lub mniejsza 3 (są to
przedsiębiorstwa gorsze lub podobne do konkurentów).

3. Motywy współpracy podejmowanej
z zagranicznymi podmiotami przez
przedsiębiorstwa zaawansowanych technologii
W pierwszym etapie analizy motywów podejmowania współpracy w działalności zagranicznej przez przedsiębiorstwa zaawansowanych technologii, sprawdzono
odpowiedzi na pytania dotyczące motywów kooperacji z trzema grupami podmiotów – nabywcami, dostawcami i konkurentami. Wykorzystując pięciostopniową skalę
Likerta respondenci podawali własną subiektywną ocenę działań firmy (1 – zdecydowanie nie zgadzam się, 2 – nie zgadzam się, 3 – częściowo zgadzam się, 4 – zgadzam się, 5 – zdecydowanie zgadzam się). Im średnia wartość przedstawiona w tabeli 1 jest wyższa i bliższa 5, tym przedsiębiorstwa przypisują większą wartość danym
motywom. Ze względu na zastosowaną skalę, różnice względne oceny (zarówno
w przekroju jednej kategorii – na przykład firm lepszych, jak i pomiędzy różnymi
kategoriami) pozornie mogą wydawać się nieduże. Jednak jest to w dużym stopniu
spowodowane bardzo małym rozrzutem minimalnej i maksymalnej oceny (1–5).
W tabeli 1 przedstawiono wybrane zmienne, które osiągnęły wartości powyżej 3,0,
czyli takie, których występowanie i znaczenie potwierdziły badane firmy.
Zaprezentowane dane wykazują, że niezależnie od posiadanej przewagi konkurencyjnej (lub jej braku) badane polskie przedsiębiorstwa high-tech nawiązywały kontakty z podmiotami zagranicznymi (nabywcami, dostawcami, jak i konkurentami)
głównie w celu uzyskania dostępu do wiedzy na temat technologii oraz zwiększenia
poziomu innowacyjności. Wśród motywów podejmowania współpracy wymieniane
były również chęć pozyskania dostępu do nowych klientów oraz obniżenia kosztów
produkcji.
Firmy zaawansowanych technologii, aby zachować przewagę konkurencyjną na
rynkach międzynarodowych, muszą posiadać przewagę technologiczną. Jednakże
coraz częściej samo przywództwo technologiczne nie jest wystarczające do utrzymania wiodącej pozycji na rynku [3], [2, s. 457]. Jednocześnie rosnąca współzależność
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poprzednio niezależnych technologii powoduje, że przedsiębiorstwom coraz trudniej
jest rozwijać je samodzielnie [1, s. 496]. Ponadto, w przypadku firm high-tech szczególnie aktualny jest problem szybkiego starzenia się wiedzy. Stąd kooperacja może stanowić istotny czynnik w procesie odkrywania, aplikacji i dyfuzji innowacji. Dzięki wymianie zasobów i wspólnemu rozwijaniu umiejętności możliwy jest rozwój produktów
i technologii. Współpraca umożliwia również podjęcie i zrealizowanie dużych innowacyjnych projektów (częstych w branżach zaawansowanych technologii), których ze
względu na zasięg i ograniczony czas realizacji nie może wykonać pojedyncza firma.

3,91**

Firmy pozostałe

3,38

3,62**

3,25

3,38

Różnica

0,13

-0,37

-0,22

0,52*

innowacyjności

3,03

wiedzy dotyczącej
technologii

3,25

innowacyjności

innowacyjności

3,52

Nawiązywanie
kontaktu
z zagranicznymi
konkurentami
w celu uzyskania:

dostępu do
klientów

obniżenia kosztów
produkcji

Firmy lepsze

Nawiązywanie kontaktu
z zagranicznymi
dostawcami w celu
uzyskania:
wiedzy dotyczącej
technologii

dostępu do
klientów

Nawiązywanie kontaktu
z zagranicznymi nabywcami
w celu uzyskania:

wiedzy dotyczącej
technologii

Przedsiębiorstwa
zaawansowanych technologii

Tabela 1. Motywy współpracy podejmowanej z zagranicznymi podmiotami przez
przedsiębiorstwa high-tech z podziałem na firmy lepsze i pozostałe

3,23

2,56

3,53

3,17

3,07

3,25

3,25

3,17

2,83

2,67

-0,02

-069*

0,37

0,34

0,40*

** najwyżej ocenione składowe
* największe różnice oceny
Firmy lepsze – wskaźnik efektów > 3
Firmy pozostałe – wskaźnik efektów < 3
Skala ocen odpowiedzi 1-5 (1 – zdecydowanie nie zgadzam się, 2 – nie zgadzam się, 3 – częściowo zgadzam się, 4 – zgadzam się, 5 – zdecydowanie zgadzam się)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie obliczeń wykonanych w programie SPSS.

Przeprowadzone badanie motywów podejmowania współpracy potwierdziło, że
wiedza i innowacyjność jako efekty współpracy są wyjątkowo ważne dla przedsiębiorstw high-tech. Przy czym firmy posiadające przewagę konkurencyjną wskazywały na wyższy osiągany dzięki temu poziom innowacyjności (największe różnice
w przeciętnej ocenie między grupą przedsiębiorstw lepszych i pozostałych istnieją
właśnie w zakresie motywu „innowacyjność”). Wśród firm lepszych od konkurentów znacząca rola innowacyjności i dostępu do wiedzy na temat technologii została
podkreślona nie tylko w przypadku kontaktów z nabywcami i dostawcami, ale również konkurentami. Można jednak przypuszczać, że firmy lepsze od konkurentów
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nie tylko bardziej dostrzegają potrzebę współpracy, ale i ze względu na postrzeganą
własną przewagę (silniejszą pozycję), nie czują się tak zagrożone ze strony kooperujących konkurentów. Trzeba bowiem zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwa
wynikające ze współpracy, z czego główne zagrożenie dla przedsiębiorstw zaawansowanych technologii stanowi wrogie wykorzystanie niejawnych, istotnych informacji
oraz wiedzy. Stąd głównym powodem niechęci menedżerów firm high-tech wobec
współpracy jest trudność w znalezieniu równowagi pomiędzy ochroną kluczowego
know-how a dzieleniem się nim.
Należy zauważyć, że motywom „dostęp do klientów” oraz „obniżanie kosztów
produkcji” średnio większą wartość przypisuje grupa pozostałych firm hgih-tech2.
Pozwala to wnioskować, że przedsiębiorstwa o wyższym wskaźniku efektów (zakwalifikowane jako lepsze) zmierzają do opierania swojej przewagi na innowacyjności.
Natomiast badane firmy podobne lub gorsze od konkurencji koncentrują się głównie tradycyjnie na obniżaniu kosztów i zwiększeniu sprzedaży (poprzez rozszerzenie
rynku – zdobycie nowych klientów).

4. Obszary współpracy
Kolejny etap badania motywów podejmowania współpracy przez firmy zaawansowanych technologii stanowiło porównanie poziomu intensywności współpracy
podmiotów w wybranych obszarach funkcjonowania tych przedsiębiorstw (porównaj tabela 2). Udzielając odpowiedzi respondenci mieli wskazać, w których obszarach współpracuje dane przedsiębiorstwo i określić siłę tej współpracy (w skali 1–5,
gdzie 1 – bardzo słaba współpraca, 5 – bardzo silna współpraca).
Tabela 2. Ocena siły współpracy w obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw
high-tech (z podziałem na firmy lepsze i pozostałe)
B&R

Logistyka

Produkcja

Marketing

Sprzedaż

Finanse

Kadry

Firmy lepsze

2,31

3,08

3,97**

3,04

4,30**

2,41

1,95

Firmy pozostałe

2,31

2,42

3,17

2,92

3,82

1,91

1,27

Różnica

0,00

0,66*

0,80*

0,12

0,48

0,50

0,68*

** najwyżej ocenione obszary współpracy
* największe różnice
Firmy lepsze – wskaźnik efektów > 3
Firmy pozostałe – wskaźnik efektów < 3
Skala ocen odpowiedzi 1-5 (1 – bardzo słaba współpraca, 5 – bardzo silna współpraca)
Źródło: Opracowanie własne.

2 Największa różnica w przeciętnej ocenie motywów nawiązywania współpracy (na korzyść firm pozostałych) dotyczy „nawiązywania kontaktu z zagranicznymi dostawcami w celu uzyskania dostępu do klientów”.
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Przeprowadzone badanie prowadzi do ciekawych wniosków. Po pierwsze, w ramach każdego z wymienionych obszarów działalności, grupa przedsiębiorstw zakwalifikowanych jako lepsze od konkurentów zadeklarowała przeciętny wyższy poziom
współpracy od grupy firm pozostałych.
Po drugie, najbardziej intensywna współpraca została odnotowana na polu sprzedaży i produkcji (są to najwyżej ocenione obszary współpracy, a w przypadku przedsiębiorstw z grupy pozostałych są to jedyne obszary o średniej ocenie powyżej 3,0).
Oznacza to, że współpraca ma miejsce głównie w działalności produkcyjnej i sprzedażowej, a w znikomym zakresie w dużo bardziej istotnej dla przedsiębiorstw zaawansowanych technologii – badawczo-rozwojowej.
Po trzecie, w przypadku działalności badawczej i rozwojowej przeciętny deklarowany poziom współpracy jest taki sam zarówno w grupie firm zakwalifikowanych do
lepszych, jak i pozostałych. Co więcej, jest on relatywnie niski (poziom 2,3). Tymczasem sfera badawczo-rozwojowa powinna stanowić trzon działalności przedsiębiorstw zaawansowanych technologii. Należy podkreślić, że szczególnie jeśli potencjał badawczy danej firmy high-tech jest niewielki, to należy rozważyć strategię
kooperacji. Współpraca w zakresie badań i rozwoju umożliwia obniżenie kosztów
innowacji, ograniczenie dublowania badań, podział ryzyka, wykorzystanie korzyści
skali w badaniach, dostęp do komplementarnej wiedzy, badanie dziedzin wykraczających poza podstawowe obszary zainteresowań firmy (co stanowi opcję rozwoju)
oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku. Ponadto współpraca może być bardzo
pomocna w ustanowieniu pewnego standardu technologii. Dodatkowo, kooperacja
z zagranicznymi partnerami pozwala czerpać nie tylko z umiejętności zakotwiczonych w innych firmach, ale także w innych krajach. Ze względu na różne otoczenia
krajowe współpraca międzynarodowa stwarza unikalne okazje do uczenia się i kreowania wiedzy [1, s. 509].
I w końcu po czwarte, najmniej intensywna współpraca w grupie przedsiębiorstw
lepszych oraz pozostałych miała miejsce w obszarze „kadry” (ocena bliska poziomowi
„bardzo słaba współpraca”). Ta ocena może wynikać z relatywnie trudnej sytuacji na
rynku pracy (emigracja wielu pracowników) oraz wymogów stawianych przed pracownikami firm high-tech. Obydwa wymienione czynniki mogą przyczyniać się do
niechęci do współpracy w ramach „kadr” i „dzielenia się” własnymi pracownikami.

5. Zaufanie
W badaniu uwzględniono również ocenę wykorzystania wzajemnego zaufania
między partnerami biznesowymi. Obopólne zaufanie może przynosić wiele korzyści, jednak wiąże się z nim problem ochrony poufnych informacji i własności intelektualnej. Tym bardziej ważne są wysokie oceny (zarówno wśród lepszych, jak
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i pozostałych przedsiębiorstw high-tech) w tym zakresie. Firmy zakwalifikowane
jako lepsze oceniły poziom wykorzystania wzajemnego zaufania naszej firmy i naszych najważniejszych partnerów zagranicznych”) na 3,97, a firmy pozostałe na 3,85.
Wskazuje to na bardzo pozytywną tendencję. Z drugiej strony, tak wysokie średnie
oceny mogą w pewnym stopniu wynikać z kwestii natury psychologicznej – menedżerom trudno przyznać się do niechęci, zamkniętości i braku zaufania w stosunku
do partnerów biznesowych.

6. Zakończenie
Przedstawione w artykule wyniki wskazują, że przedsiębiorstwa zaawansowanych
technologii i zarządzający nimi menedżerowie są świadomi korzyści wynikających
z kooperacji. Interesujące jest jednak, że tak, jak badane firmy high-tech podejmowały
współpracę z podmiotami zagranicznymi głównie w celu uzyskania dostępu do wiedzy i zwiększenia poziomu innowacyjności, tak najbardziej intensywną kooperację
odnotowywały na polu sprzedaży i produkcji. Przeciętny deklarowany poziom współpracy w przypadku działalności badawczej i rozwojowej był relatywnie niski. Firmy
wciąż częściej współpracują ze sobą w ramach łańcucha dostaw. Tymczasem wydaje
się, że właśnie powiązania z ośrodkami wiedzy i innowacji oraz z konkurentami znajdującymi się na wyższym poziomie rozwoju, przyczyniają się do kreowania największej wartości dodanej w ramach współpracy. Dlatego konieczne jest przezwyciężenie
negatywnego nastawienia polskich przedsiębiorstw high-tech wobec kooperacji oraz
uświadomienie im wynikających z niej korzyści. Współpraca może przynieść korzyści zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom high-tech, przyczyniając się do
zwiększenia ich siły rynkowej. To natomiast może przyspieszyć proces nadrabiania
zaległości Polski pod względem zaawansowania technologicznego.
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MOTYWY PODEJMOWANIA WSPÓŁPRACY
W DZIAŁALNOŚCI ZAGRANICZNEJ
PRZEZ POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA
ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
(PREZENTACJA WYNIKÓW Z BADAŃ)
Streszczenie
Celem artykułu jest analiza motywów podejmowania współpracy w działalności zagranicznej
przez polskie przedsiębiorstwa zaawansowanych technologii (high-tech).
W artykule przedstawiono wyniki własnych badań empirycznych stanowiących rezultat
projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
nr 51104-95, zrealizowanego przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr. hab. K. Fonfary.
Dane uzyskano na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych od maja do grudnia
2007 roku. Do analizy przyjęto próbę 74 firm zaawansowanych technologii.
Przedstawione w artykule wyniki wskazują, że przedsiębiorstwa zaawansowanych technologii i zarządzający nimi menadżerowie są świadomi korzyści wynikających z kooperacji.
Badane firmy high-tech podejmowały współpracę z podmiotami zagranicznymi głównie
w celu uzyskania dostępu do wiedzy i zwiększenia poziomu innowacyjności, jednakże najbardziej intensywną kooperację odnotowywały na polu sprzedaży i produkcji. Przedsiębiorstwa
wciąż częściej współpracują ze sobą w ramach łańcucha dostaw. Tymczasem wydaje się, że
właśnie powiązania z ośrodkami wiedzy i innowacji oraz z konkurentami znajdującymi się
na wyższym poziomie rozwoju, przyczyniają się do kreowania największej wartości dodanej
w ramach współpracy.
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THE MOTIVES FOR COMMENCING
COOPERATION IN INTERNATIONAL ACTIVITY
OF POLISH HIGH-TECH COMPANIES
(PRESENTATION OF EMPIRICAL RESEARCH)
Abstract
The aim of the article is the analysis of the motives for commencing cooperation in international activity of polish high-tech companies.
Primary empirical research used in the article is a result of a research project financed by
Ministry of Science and Higher Education Nr 51104-95 executed under the guidance of
Professor K. Fonfara. The empirical data was obtained from a mail survey. The survey time
frame encompassed the period from May to December 2007. A sample of 74 high-tech
companies was adopted for analysis.
It was observed that analysed high-tech firms and their managers are aware of the benefits
resulting from cooperation. Studies proved that analysed Polish high-tech companies
commenced cooperation with foreign business partners in order to gain knowledge and
increase innovation. However they still cooperate more often within the supply chain rather
than with competitors or research institutions, and it seems that indeed relations with
knowledge and innovation centers and higher developed competitors contribute to creation
of the highes added value within the framework of cooperation.
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X-ENGINEERING
W OCHRONIE ZDROWIA

1. Wstęp
W wielu krajach opieka zdrowotna jest poddawana ustawicznej krytyce, gdyż
pomimo ciągłego zwiększania nakładów finansowych i wprowadzania kolejnych
reform wciąż nie spełnia wymagań, jakie stawia przed nią społeczeństwo. Dotyczy
to głównie niewystarczającej jakości i dostępności usług zdrowotnych. Problemy te
wynikają w dużej mierze ze słabej koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi
ogniwami systemu, takimi jak: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka
specjalistyczna, różne formy diagnostyki i lecznictwo stacjonarne oraz z niewielkiego
upodmiotowienia pacjentów. Znikomy wpływ, jaki mogą wywierać pacjenci na dostosowanie usług medycznych do ich wymogów sprawia, że korzystanie z ochrony
zdrowia jest czasochłonne, uciążliwe i nie zawsze daje optymalne rezultaty.
Pod koniec XX wieku wiele wiodących przedsiębiorstw rozszerzyło wewnętrzne
procesy poza swoje granice, angażując w nie dostawców, klientów i partnerów, dzięki
czemu uzyskały one znaczne korzyści. Zaangażowanie klientów w procesy świadczenia usług, projektowania, produkcji wyrobów itp. jest możliwe dzięki zastosowaniu technologii teleinformatycznych (Information and Communication Technology – ICT), głównie internetu. Filozofię synchronizacji procesów, wychodzącą poza
granice własnej organizacji z wykorzystaniem ICT, James Champy nazwał „X-engineeringiem”.
Wydaje się, że również w ochronie zdrowia, podobnie jak w przedsiębiorstwach,
możliwe będzie uzyskanie znaczącej poprawy funkcjonowania systemu dzięki wykorzystaniu doświadczeń x-engineeringu. Zadanie optymalizacji systemu ochrony
zdrowia jest ważne nie tylko z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa,
* Dr inż. Roman Lewandowski, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce (k. Olsztynka).
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ale również dlatego, że jest to jedna z istotniejszych gałęzi gospodarki, zatrudniająca
w Europie ok. 9 % siły roboczej (e-Health..., 2004, s. 4) i konsumująca w krajach rozwiniętych od 6 do 16 % PKB (OECD.Stat Extracts).
Sfera publiczna już od wielu lat zwraca uwagę na wykorzystanie technologii informacyjnych. Założenia ich rozwoju i wykorzystania w ochronie zdrowia zawarto
w wielu dokumentach i aktach prawnych instytucji europejskich (strategia lizbońska,
2000; eEurope 2005..., 2002; Decyzja Nr 1350/2007/WE, 2007; e-Health..., 2004), jak
również narodowych, w tym polskich (Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 2005, Dz.U. nr 64 poz. 565; Plan Informatyzacji Państwa, 2007; Nowoczesna infrastruktura informacyjna..., 2005, Strategia
e-Zdrowie Polska..., 2009).
Wymienione powyżej dokumenty poruszają szereg istotnych zagadnień związanych z wykorzystaniem ICT w ochronie zdrowia, m.in. mówią o konieczności uruchomienia elektronicznych usług medycznych, takich jak: telekonsultacje, e-recepty,
e-skierowania, telemonitoring i teleopieka. Jednakże nie wspominają o tak istotnych
tematach, jak integracja procesów świadczeniodawców oraz umożliwienie pacjentom większego wpływu na proces ich leczenia.
Z raportu opracowanego przez „e-Business W@tch1” wynika, że szpitalnictwo
wyróżnia się na tle innych branż2, posiadając jeden z najwyższych wskaźników stosowania technologii teleinformatycznych [Sector Report No. 10/2006, s. 9], jednakże
technologie te w niewielkim stopniu są wykorzystywane do synchronizacji procesów
pomiędzy świadczeniodawcami i do umożliwiania pacjentom aktywnego angażowania się w proces swojego leczenia.
Celem niniejszej publikacji jest:
1) weryfikacja hipotezy, że zastosowanie filozofii x-engineeringu wpłynie na zwiększenie jakości i efektywności usług zdrowotnych,
2) identyfikacja nowych obszarów zastosowania technologii teleinformatycznych
w ochronie zdrowia.
Przyjętą metodą badawczą jest analiza literatury i wytycznych instytucji europejskich oraz polskich, a także praktycznych rozwiązań w zakresie zastosowania technologii teleinformatycznych w systemie i organizacjach ochrony zdrowia.
Na podstawie swego wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu szpitalem i wiedzy wynikającej z licznych rozmów z pacjentami i ich rodzinami autor przyjął następujące założenia:
1 „e-Business W@tch” jest organizacją powołaną przez Komisję Europejską do monitorowania przedsiębiorczości elektronicznej w wielu sektorach europejskiej gospodarki.
2 W 2006 roku „e-Business W@tch” przebadał 10 sektorów europejskiej gospodarki, takich jak: produkcja żywności i napojów, obuwia, papieru i produktów papierniczych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych na potrzeby technologii informacyjnych i komunikacyjnych, elektroniki użytkowej, budowa i naprawa
statków, budownictwo, turystyka, usługi telekomunikacyjne oraz szpitalnictwo, jako część systemu ochrony
zdrowia („Sector Report” 2006, No. 10, s. 17).
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pacjenci i ich rodziny odczuwają brak bieżącej wyczerpującej informacji na temat
ich stanu zdrowia podczas hospitalizacji.
obecny system prowadzenia list oczekujących pomimo, że umożliwia równy dostęp do usług medycznych, nie jest przyjazny dla pacjentów.
pacjenci uważają za ważną możliwość potwierdzenia postawionej im diagnozy
i planowanego leczenia.

2. Koncepcja x-engineeringu
Opisana przez Jamesa Champy filozofia x-engineeringu dotyczy wykorzystania
technologii teleinformatycznych, szczególnie internetu, do budowania powiązań między procesami przedsiębiorstw w celu uzyskania radykalnej poprawy produktywności i jakości. Reengineering dotyczy usprawniania procesów wewnątrz organizacji,
natomiast x-engineering wskazuje na poszukiwanie nowych płaszczyzn ulepszania
procesów, wychodzących poza obręb pojedynczej organizacji, łączących procesy dostawców i klientów za pomocą zaawansowanych technologii teleinformatycznych
(ICT). To podejście wymaga pokonania wielu granic między ludźmi i organizacjami
oraz otwartości, zaufania i szczerości w kontaktach.
Chcąc zastosować filozofię x-engineeringu należy poddać analizie wszystkie relacje, w jakich znajduje się organizacja, zarówno ze swoimi dostawcami i klientami, jak
też z pracownikami, partnerami, a nawet konkurentami. Champy (2003, s. 41) wskazuje trzy obszary, które należy na nowo zaprojektować, według niego są to: procesy,
propozycja i partycypacja, tworzą one tzw. trójkąt x-engineeringu.
Procesy – organizacja będzie odnosiła sukcesy, jeżeli wydajne będą nie tylko jej
procesy, ale również procesy wszystkich jej partnerów, dlatego każde przedsiębiorstwo musi posegregować swoje procesy na te, które (Champy 2003, s. 44–45):
 wykonuje samo, ponieważ są unikalne, dają przewagę konkurencyjną i powinny
zostać niedostępne dla zewnętrznego otoczenia;
 wykonuje z innymi organizacjami, które chce łączyć i wspólnie optymalizować –
są one ważne dla organizacji, ale nie przesądzają o jej przewadze konkurencyjnej
i nie są tajemnicą;
 można zlecić innym organizacjom, gdyż potrafią je lepiej wykonać.
Propozycja – Istnieje wiele uniwersalnych propozycji wartości dla klienta m.in.:
jakość, cena, różnorodność, innowacyjność, poziom obsługi, szybkość oraz, co ważne
w usługach medycznych, reputacja i doświadczenie. Organizacje, działając razem,
mogą osiągnąć lepsze rezultaty, oferować klientom wyższą wartość i tym samym uzyskać przewagę konkurencyjną.
Trzecim wierzchołkiem trójkąta jest partycypacja, która określa stopień zaangażowania organizacji w x-engineering. Champy (2003, s. 52–53)
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wyróżnia cztery poziomy partycypacji: na poziomie 1 – organizacja przeprojektowuje własne procesy, na poziomie 2 – przeprojektowuje je wspólnie z jednym ze współpracujących przedsiębiorstw np. dostawcą, na poziomie
3 – przeprojektowuje procesy własne oraz dwóch innych organizacji (np. dostawców
i klientów), a na poziomie 4 – przeprojektowuje procesy trzech różnych organizacji,
co może nawet doprowadzić do zmian stosunków w całej branży.

3. Wdrożenie x-engineeringu w ochronie zdrowia
Ochrona zdrowia jest branżą specyficzną i podejmując się wprowadzenia zmian
w organizacjach do niej należących, należy brać pod uwagę jej unikalne cechy:
 pierwszoplanową rolę, jaką pełnią usługi zdrowotne w społeczeństwie,
 sposób finansowania, najczęściej z wykorzystaniem tzw. „trzeciej strony” (Getzen 2000, s. 103),
 niewielką konkurencję pomiędzy uczestnikami rynku medycznego (Lewandowski i Kowalski 2008, s. 258),
 specyficzną organizację pracy (Shortell i Kaluzny 2001, s. 26),
 wysoką pozycję społeczną i siłę negocjacyjną kluczowych pracowników,
 trudności w obiektywnej ocenie jakości usług medycznych (Tasso, i inni 2002,
s. 5–8).
Organizacje ochrony zdrowia, chociaż mają wiele cech odmiennych, mogą brać
przykład z przedsiębiorstw, które uzyskały znaczne korzyści i jednocześnie wytworzyły dużą wartość dla klientów, angażując ich w swoje procesy. Europejskie opracowania potwierdzają, że ICT może mieć istotny wpływ na poprawę dostępności,
jakości, efektywności i produktywności systemu ochrony zdrowia. Technologie te
mogą zredukować koszty w obszarze prowadzenia i przechowywania dokumentacji
medycznej, zmniejszyć liczbę błędów medycznych i niepotrzebnych hospitalizacji
(E Health..., 2004, s. 6).
Wdrażając rozwiązania x-engineeringu w branży medycznej należy ponadto pamiętać, że system ochrony zdrowia to nie tylko medycyna naprawcza, ale również
profilaktyka i przebudowa procesów powinna obejmować wszystkie placówki, gdyż
nie można przewidzieć, do której z nich trafi pacjent. W większości branż wraz
z upadkiem przedsiębiorstwa procesy są najczęściej przerywane i zanikają, natomiast
gdy taki przypadek zdarzy się w ochronie zdrowia, procesy muszą być natychmiast
ponownie przekonfigurowane i połączone, a zgromadzone dane medyczne zachowane i nadal udostępniane. Między innymi dlatego w integracji procesów medycznych wymagany jest udział państwa, który powinien polegać na tworzeniu odpowiednich ram prawnych zabezpieczających poufność i trwałość danych, sprzyjającego
klimatu, zachęt do łączenia procesów pomiędzy publicznymi, ale też i prywatnymi
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placówkami ochrony zdrowia oraz na wyborze standardów technologicznych. Niestety, pomimo, że od wielu lat władze publiczne mówią o uruchomieniu Rejestru
Usług Medycznych (RUM), to jak na razie bez efektów. Przedsiębiorstwa informatyczne natomiast próbują tworzyć ogólnokrajowe systemy, pozwalające przetwarzać
dane medyczne pochodzące od wielu placówek3, łączące w sieć przychodnie, apteki,
laboratoria, szpitale itp., jednakże każde w odmiennym standardzie.
Organizacjami, które byłyby w stanie wziąć na siebie obowiązek przewodzenia
we wdrażaniu x-engineeringu w lokalnych środowiskach (dzielnice miast, powiaty,
województwa) – i powinny być do tego zachęcane przez Państwo – są szpitale, gdyż
posiadają one największy potencjał ekonomiczny i intelektualny oraz najszerszy zakres usług ze wszystkich placówek medycznych. W wielu przypadkach dysponują
już wdrożonymi, zaawansowanymi, systemami informatycznymi, które mogą być
podstawą do budowy infrastruktury obejmującej pozostałych partnerów. Wiodącą
rolę szpitali we wdrażaniu usług elektronicznych potwierdzają również badania
przeprowadzone w 2006 roku w kilkunastu krajach europejskich („Sector Report”
No. 10 s. 75).
Wprowadzając filozofię x-engineeringu do placówek ochrony zdrowia trzeba nie
tylko wdrożyć technologie teleinformatyczne, ale przede wszystkim przeprojektować
sposoby pracy. W pierwszym rzędzie należy wprowadzić zarządzanie procesowe wewnątrz organizacji, układając procesy i dostosowując strukturę organizacyjną w taki
sposób, aby wspierała otwartość organizacji na partnerów zewnętrznych, szczególnie pacjentów. Następnie należy podzielić procesy na zaproponowane przez Champiego klasy: procesy unikalne dla organizacji, procesy, które organizacja chce łączyć
i optymalizować z organizacjami partnerskimi oraz procesy, które są planowane do
przekazania firmom zewnętrznym (outsourcing). Dalej powinien nastąpić etap wymiany informacji pomiędzy organizacjami, aby funkcjonujące w izolacji placówki nie
sklasyfikowały odmiennie procesów, uniemożliwiając ich synchronizację. W x-engineeringu mogą uczestniczyć również organizacje zajmujące się produkcją i wdrażaniem oprogramowania, dystrybucją leków, sprzętu medycznego lub innych materiałów i usług, wykorzystywanych w ochronie zdrowia.

3 Firmy komputerowe opracowały i udostępniają systemy informatyczne oparte o portal internetowy,
których zadaniem jest gromadzenie danych o stanie zdrowia pacjenta, a w szczególności rejestrowanie zażywanych leków, przebytych chorób, badań specjalistycznych itp. Pacjent może też udostępnić swoje dane
lekarzowi. Ponadto portale te oferują m.in. takie usługi, jak: elektroniczna recepta, możliwość sprawdzenia
dostępności leków w aptekach, kontrolę interakcji przyjmowanych leków, przeprowadzanie analiz potrzebnych lekarzom i zarządzającym placówkami medycznymi oraz systemem ochrony zdrowia na dowolnym obszarze administracyjnym, tj. gmina, powiat, województwo, kraj oraz uzyskanie konsultacji lekarskiej, polegającej najczęściej na odpowiedzi na pytania dotyczące problemu zdrowotnego (www.osoz.pl, www.imed24.
pl, odczyt: 21.02.2010).
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Wprowadzenie x-engineeringu powinno uwzględniać trójstopniowy podział kompetencji w ochronie zdrowia, który umożliwia selekcję pacjentów, w zależności od
ciężkości i zaawansowania schorzenia, racjonalizując wykorzystywanie zasobów:
 Lecznictwo pierwszego poziomu (primary care) – podstawowa opieka zdrowotna
i ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
 Lecznictwo drugiego poziomu (secondary care) – lecznictwo szpitalne, które
określa się mianem „lecznictwa drugiego poziomu”, gdyż do szpitala zazwyczaj
konieczne jest skierowanie z pierwszego poziomu.
 Lecznictwo trzeciego poziomu (tertiary care) – lecznictwo szpitalne w placówkach
pełniących funkcje badawcze i edukacyjne – czyli w szpitalach klinicznych.
Procesy unikalne dla organizacji ochrony zdrowia to bez wątpienia procesy medyczne. Jednakże w innych częściach łańcucha udzielania usług poszczególne jednostki będą poszukiwały swoich głównych procesów (core competence). Jest to zdeterminowane poziomem, do którego należą. Podstawowa opieka zdrowotna powinna
się koncentrować przede wszystkim na ułatwianiu dostępności do pomocy medycznej, w podstawowych, niewymagających specjalistycznej interwencji przypadkach,
oraz objąć opieką ludzi chorych na powszechnie występujące schorzenia przewlekłe, takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze itp. Powinna też pełnić istotne funkcje
w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Natomiast ambulatoryjna opieka specjalistyczna powinna się koncentrować na „cięższych” schorzeniach, w których nie jest
wymagana hospitalizacja oraz na klasyfikacji pacjentów do leczenia zamkniętego,
w tym klinicznego.
Do placówek drugiego poziomu należy skupienie się na procesach leczenia schorzeń występujących dosyć często w populacji i wymagających specjalistycznej interwencji połączonej z hospitalizacją. Natomiast lecznictwo trzeciego poziomu –
kliniczne – z uwagi na to, że łączy funkcje naukowe i rozwojowe z udzielaniem
świadczeń oraz najczęściej jest usytuowane w stolicach regionów, powinno zająć się
schorzeniami występującymi rzadko w populacji i wymagającymi wysokospecjalistycznej interwencji. Dzięki centralnej lokalizacji, placówki te mają szansę na uzyskanie wymaganej minimalnej liczby przypadków danego schorzenia, aby nabyć
niezbędnego doświadczenia i utrzymać koszty na akceptowalnym poziomie. Ponadto kliniki powinny poszukiwać i wdrażać jako pierwsze, nowe metody leczenia,
a w przypadku pomyślnych rezultatów propagować je na niższe poziomy. Do klinik
także należy rozwijanie procesów nauczania studentów i szkolenie kadry medycznej
pracującej na niższych poziomach. Oprócz przedstawionego powyżej ogólnego podziału kompetencji przynależnych do każdego z poziomów, poszczególne placówki
muszą identyfikować i rozwijać tylko te rodzaje świadczeń, w których mają szanse
stać się liderami pod względem jakości i kosztów; pozostałe usługi należy „oddać”
innym świadczeniodawcom.
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Jak wynika z wieloletnich badań przeprowadzonych w USA, na jakość leczenia
i uzyskiwane wyniki kliniczne duży wpływ wywiera doświadczenie (Porter M.E.,
Olmsted Teisberg E., 2006, s. 111). Występuje znaczna korelacja pomiędzy wysoką
jakością i niższymi kosztami oraz doświadczeniem i liczbą pacjentów leczonych na
określone schorzenie. Na przykład St. Luke’s Episcopal Hospital, wykonując 100 000
zabiegów wszczepiania bypassów, obniżył koszty operacji od 30 % do 50 % w porównaniu z innymi akademickimi szpitalami klinicznymi. Natomiast badania porównawcze śmiertelności wewnątrzszpitalnej po zabiegach, prowadzone pomiędzy szpitalami
o najmniejszej i największej liczbie operacji danego rodzaju, wykazały, że śmiertelność w szpitalach o najmniejszej liczbie zabiegów, w niektórych schorzeniach, była
prawie trzykrotnie większa (Porter M.E., Olmsted Teisberg, 2006, s. 112–114) niż
w szpitalach o największej liczbie zabiegów.
Większa konsolidacja i centralizacja usług medycznych sprzyja jakości diagnozowania i leczenia oraz efektywności kosztowej, gdyż pozwala na tworzenie wyspecjalizowanych zespołów oraz lepsze dostosowanie środowiska opieki. Natomiast negatywnym efektem specjalizacji jest zwiększenie fragmentacji leczenia w przypadku
schorzeń wielonarządowych, wymagających współdziałania specjalistów z różnych
dziedzin. Wydaje się, że optymalizacja sposobów transportu pacjentów i wdrożenie
rozwiązań teleinformatycznych, integrujących procesy świadczeniodawców zgodnie z filozofią x-engineeneringu, pozwoli na złagodzenie tej dychotomii. Z raportu
e-BusinnesW@tch wynika, że ICT nie tylko pozwala zmniejszyć fragmentaryczność leczenia poprzez lepsze połączenie różnych oddziałów szpitalnych i placówek
opieki, ale pozwala również zintegrować różne odmiany ochrony zdrowia, takie
jak profilaktyka, badania przesiewowe, diagnostyka i rehabilitacja (Sector Report
No. 10/2006, s. 127).
Istnieje wiele procesów, które placówki medyczne mogą łączyć i wspólnie optymalizować. Z dużym prawdopodobieństwem można wskazać, że taką dziedziną jest
diagnostyka laboratoryjna. W usługach tych występuje duża ekonomia skali, spowodowana wysokim początkowym kosztem zakupu aparatury i wymogiem 24-godzinnej gotowości oraz możliwością znacznej automatyzacji i uzyskiwaniem dzięki
temu dużej wydajności, najczęściej znacznie przekraczającej potrzeby pojedynczych
świadczeniodawców.
Wszelkie usługi pomocnicze, związane m.in. z utrzymaniem czystości, żywieniem, transportem wewnętrznym i zewnętrznym, obsługą techniczną, inwestycyjną
i prawną, mogą być wydzielone poza struktury placówek ochrony zdrowia. Należy
jednak pamiętać, że jednostki medyczne są podstawowym filarem bezpieczeństwa
obywateli w przypadku klęsk żywiołowych i działań wojennych, dlatego należy wziąć
pod uwagę również te aspekty.
Propozycja. Ochrona zdrowia, podobnie jak inne gałęzie gospodarki, dostarcza
społeczeństwu szerokiego wachlarza wartości, a najważniejszymi z nich są jakość
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i dostępność. Wiele problemów tego sektora wynika z niedostatecznej koordynacji
procesów pomiędzy poszczególnymi poziomami leczenia, jak i wewnątrz placówek
medycznych, gdy chodzi o leczenie pacjentów ze schorzeniami wielonarządowymi.
Pracownicy ochrony zdrowia posiadają wysoki poziom etosu zawodowego i przykładają dużą wagę do jakości swojej pracy, jednakże zarazem właśnie ten etos i prestiż są przeszkodami w koordynowaniu procesów o dużym zasięgu i przełamywaniu
barier pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i placówkami. Jedną
z metod rozwiązania tego problemu może być zaprojektowanie megaprocesów obejmujących wiele specjalności w jednej lub wielu organizacjach oraz skuteczne ich monitorowanie z wykorzystaniem ICT.
Partycypacja – zaangażowanie pacjentów i ich rodzin. Proponowana przez
Champiego czteropoziomowa klasyfikacja zaangażowania organizacji w x-engineering, mogłaby być interpretowana w ochronie zdrowia w następujący sposób:
1. Na pierwszym poziomie placówki medyczne powinny przeprojektować własne
procesy wraz ze strukturą organizacyjną, w kierunku większej ich orientacji na
pacjenta i większej wrażliwości na bodźce zewnętrzne.
2. Na drugim poziomie organizacje powinny przeprojektować, zsynchronizować
i udostępnić sobie nawzajem, określone procesy, aby zoptymalizować przepływ
pacjentów.
3. Na trzecim poziomie należałoby zaangażować dostawców i pozostałych partnerów we wspólne przeprojektowanie procesów, w celu zwiększenia efektowności
zaopatrzenia jednostek w materiały i usługi.
4. Czwarty poziom partycypacji powinien objąć zaangażowanie pacjentów i umożliwienie im realnego wpływu na procesy ich leczenia. Na przykład uzyskanie poprzez pacjentów dostępu do informacji medycznych on-line, również do bieżącej
historii choroby w trakcie hospitalizacji, upodmiotowiłoby ich i pozwoliło mieć
realny wpływ na jakość w ochronie zdrowia.
Umożliwienie pacjentom aktywnego wpływu na procesy ich leczenia wymaga nie
tylko inwestycji w infrastrukturę ICT, ale przede wszystkim przełamania stereotypu
o pacjencie, jako biernym odbiorcy usług medycznych. Przykładem udostępnienia
wewnętrznych procesów indywidualnym osobom są banki, które pozwoliły swoim
klientom na samodzielne dokonywanie szeregu czynności, m.in. operacji finansowych, obniżając koszty i podnosząc dostępność usług.
Niestety praktycznie wszystkie propozycje wykorzystania ICT w ochronie zdrowia, zarówno te opracowywane przez organizacje międzynarodowe, rządy poszczególnych krajów, firmy komercyjne, jak i same placówki medyczne, zakładają bierność
pacjentów w procesie przetwarzania informacji na temat stanu ich zdrowia i sposobu
leczenia (www.osoz.pl, www.imed24.pl, odczyt: 21.02.2010; strategia lizbońska, 2000;
eEurope 2005..., 2002; Decyzja Nr 1350/2007/WE, 2007; e-Health..., 2004; Ustawa
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 2005, Dz.U.
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nr 64 poz. 565; Plan Informatyzacji Państwa, 2007; Nowoczesna infrastruktura informacyjna..., 2005, Strategia e-Zdrowie Polska..., 2009; Sector Report No. 10/2006).
Przykładem współczesnego, nowoczesnego rozwiązania opartego o europejskie
wytyczne, które nie w pełni wykorzystuje potencjał ICT, jest opracowana i wdrażana
przez region Helsinki oraz Uusimaa w Finlandii wizja rozwoju technologii teleinformatycznych4. Tabela 1 przedstawia obecne i planowane w przyszłości, funkcjonalności systemu dla chirurgii w regionach Helsinki oraz Uusimaa w Finlandii oraz
opracowane przez autora możliwości szerszego wykorzystania ICT, umożliwiającego
większe zaangażowanie pacjentów.
Tabela 1. Możliwości wykorzystania systemów
teleinformatycznych w lecznictwie szpitalnym
Propozycja opracowana w okręgu szpitali Helsinki, Uusimaa w Finlandii
Etap procesu

Skierowanie
od lekarza
opieki
podstawowej
(primary care)
do szpitala

Umówienie
terminu
zabiegu

Obecny proces (2006)

Proces w przyszłości

Dalsze możliwości
wykorzystania ICT*

Skierowanie w formie
papierowej

Skierowanie w formie
elektronicznej

W przypadku leczenia
planowego, możliwość
samodzielnej wstępnej
rezerwacji kilku propozycji
odpowiadających pacjentowi
terminów, bezpośrednio
w szpitalnym harmonogramie
i wypełnienia w domu
potrzebnych przed
zabiegiem ankiet.

Szpital proponuje termin
operacji mailem, jeżeli
termin pacjentowi nie
odpowiada, zostaje ustalony
telefonicznie.

Szpital proponuje
termin operacji mailem
lub SMS-em. Pacjent
ustala termin operacji
używając osobistego
kodu i wypełnia
podstawowe
informacje na temat
swojego stanu
zdrowia korzystając
ze swojego rekordu
zdrowotnego1.

Szpital, znając preferencje
pacjenta, co do terminu,
obecny stan jego zdrowia
oraz historię leczenia,
wybiera jedną z jego
propozycji lub wskazuje
własny termin. W wielu
przypadkach stan zdrowia
pacjenta lub przebyte
leczenie determinuje termin
przyjęcia, gdyż niezbędny
jest np. dodatkowy sprzęt lub
specjalista.

4 Region Helsinki oraz Uusimaa w Finlandii, łączący 23 szpitale i obejmujący opieką prawie 1,5 mln.
osób (Sector Report No. 10/2006, s. 145).
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Przyjęcie do
szpitala na
zabieg

Pacjent przybywa do szpitala
dzień przed zabiegiem,
wpisuje podstawowe
informacje na swój temat

Leczenie
w szpitalu

Pacjent jest poddawany
kolejnym procedurom
diagnostycznym
i w większości przypadków
otrzymuje lakoniczne
informacje na temat
ich wyników do czasu
zakończenia wszystkich
procedur diagnostycznych.
Wtedy dopiero lekarz
przeprowadza z nim
rozmowę na temat dalszego
leczenia. A i to nie zawsze.
Pacjent nie ma możliwości
zapoznania się
z dokumentacją medyczną
i musi podejmować decyzje
w oparciu o informacje, jakie
przekazuje mu lekarz.

Historia
choroby po
zabiegu

Pacjent otrzymuje historię
choroby mailem

Pacjent przybywa
do szpitala w dzień
zabiegu, informacje
na jego temat są już
dostępne w szpitalu,
gdyż uzupełnił je
w domu lub są
dostępne w jego
rekordzie medycznym

Pacjent jest poddawany
kolejnym procedurom
diagnostycznym i ma dostęp
on-line do swojej szpitalnej
dokumentacji medycznej,
w której umieszczane są
wszystkie zdjęcia, filmy
i opisy z diagnostyki, co
mu umożliwia na bieżąco
zadawanie lekarzom
nurtujących go pytań lub
korzystanie z zewnętrznych
konsultacji.

Pacjent otrzymuje
historię choroby
mailem lub może do
niej dotrzeć poprzez
szpitalny portal

W dokumentacji medycznej
znajduje się również film
obrazujący przebieg zabiegu.

* W ochronie zdrowia używane są dwa terminy, dotyczące przetwarzania elektronicznych danych medycznych obywateli/pacjentów:
– Elektroniczna dokumentacja medyczna (w literaturze anglojęzycznej określana mianem: Electronic Patient Record – EPR), która zawiera dane medyczne pacjenta przetwarzane w trakcie leczenia w jednej placówce medycznej.
– Rekord zdrowotny pacjenta lub jednostkowe dane medyczne (w literaturze anglojęzycznej określane mianem: Electronic
Health Record – EHR), który zawiera dane na temat wszystkich zdarzeń medycznych w ciągu całego życia pacjenta.
Terminy te są również zdefiniowane w projekcie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 17 września
2007 r. (http://www.csioz.gov.pl/publikacja.php?id=7, odczyt: 01.02.2010):
– elektroniczna dokumentacja medyczna – obejmuje dokumentację medyczną wytworzoną przez usługodawcę w formie
elektronicznej, zawiera dane o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej lub dokument elektroniczny umożliwiający usługobiorcy uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju;
– jednostkowe dane medyczne – dane osób fizycznych dotyczące uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej określonego rodzaju, udzielonych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej, stanu zdrowia, oraz inne dane gromadzone
w związku z planowanymi lub udzielonymi świadczeniami opieki zdrowotnej oraz profilaktyką zdrowotną i realizacją
programów zdrowotnych.
Źródło: Sector Report No. 10/2006, s. 145,* opracowanie własne (pola zaznaczone szarym kolorem).
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4. Jak zwiększyć wpływ pacjentów
na proces udzielania usług medycznych?
Postępując zgodnie z filozofią x-engineeringu organizacje opieki zdrowotnej powinny się skoncentrować na maksymalizacji zaangażowania partnerów w swoje procesy. Najtrudniejsze do wykonania, i to głównie ze względu na panującą w ochronie zdrowia kulturę organizacyjną, będzie udostępnienie niektórych procesów
pacjentom.
W jakie procesy mogą się włączyć pacjenci? Oto kilka przykładów.
W sytuacji planowych zabiegów należy umożliwić im samodzielną rezerwację
terminu i dokonywanie ewentualnych zmian w oddziałowym lub szpitalnym planie
zabiegów, z założonym minimalnym wyprzedzeniem. Przy zabiegach planowych często zdarza się, że od długości okresu oczekiwania ważniejsza jest dla pacjenta możliwość wyboru dogodnego terminu. Rozwiązanie powyższe jest korzystne z dwóch
powodów, po pierwsze zdejmuje ze szpitala część pracy związanej z rezerwacją, po
drugie umożliwia dostosowanie czasu zabiegów do wymogów pacjentów, co znacznie trudniej wykonać placówce medycznej samodzielnie z uwagi na przepisy prawne
dotyczące kolejek oczekujących5.
W trakcie leczenia na oddziale pacjenci odczuwają dyskomfort, wywołany brakiem informacji na temat wyników wykonanych im procedur diagnostycznych.
W chwili obecnej w większości szpitali stosowana jest praktyka, że pacjent nie jest
na bieżąco informowany o szczegółowych wynikach poszczególnych procedur diagnostycznych, dopóki nie zostanie zakończony proces diagnostyczny. Pacjent nie ma
również nieograniczonego wglądu do historii choroby, tylko musi polegać na informacjach przekazanych mu przez lekarza. Nie mając możliwości zapoznania się z wynikami badań przed rozmową ustalającą dalsze leczenie, nie jest w stanie się do niej
przygotować, zadać właściwych pytań i podjąć przemyślanej decyzji. Nieinformowanie pacjentów na bieżąco o wynikach poszczególnych procedur diagnostycznych
jest najczęściej konsekwencją braku czasu lekarzy. Niestety powoduje to niekorzystną
sytuację, w której pacjent dopiero po wyjściu ze szpitala i dokładnym przeczytaniu
5 Zasady prowadzenia list oczekujących na świadczenia medyczne, określają: ustawa z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135
ze zm.) oraz rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych,
jakimi powinni się kierować świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących
na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 200, poz. 1661). Akty te, w przypadku zabiegów planowych, zobowiązują świadczeniodawców do umieszczania pacjentów w kolejce, zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Ponieważ intencją ustawodawcy jest przeciwdziałanie korupcji, można przypuszczać, że przekazanie
procesu planowania w ręce pacjentów uczyni kolejkę bardziej transparentną i pozwoli na dostosowanie terminów do wymogów pacjentów, bez podejrzeń o ich nierówne traktowanie.
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swojej karty informacyjnej, ma pytania i wątpliwości skłaniające go do poszukiwania informacji i wyjaśnień u tego samego lub innego lekarza.
Technologie informatyczne można wykorzystać do pogodzenia obu tych na pozór sprzecznych interesów: pacjenta do rzetelnej i wyczerpującej informacji oraz
efektywnego wykorzystania czasu personelu medycznego, zabezpieczające w ten
sposób placówkę przed nadmiernym wzrostem kosztów leczenia. Będzie to możliwe
w przypadku, gdy wyniki procedur diagnostycznych udostępni się natychmiast po
ich wykonaniu i wpisaniu w historię choroby on-line na serwerze szpitalnym, łącznie
ze zdjęciami i filmami z diagnostyki obrazowej (Rtg, TK, MRI, USG) oraz filmami
z badań broncho-, kolono-, gastroskopijnych. Pacjent mógłby wtedy otrzymać dostęp do swojej historii choroby już w trakcie hospitalizacji i na bieżąco konsultować
się ze swoim lekarzem POZ lub innym specjalistą, pod którego opieką się znajduje,
chociażby z powodu innych schorzeń. Te dane mógłby również udostępnić swojej
rodzinie lub zewnętrznemu konsultantowi.

5. Implikacje wprowadzenia filozofii
x-engineeringu do systemu ochrony zdrowia
Większość z formułowanych i używanych definicji zdrowia podkreśla dobrostan
psychiczny, jako jego immanentny składnik6, dlatego ochrona zdrowia powinna
przykładać dużą wagę do zapewnienia człowiekowi w przypadku leczenia choroby
ciała, również dobrostanu psychicznego. A ten dobrostan osiąga się m.in. poprzez
zapewnienie pacjentowi dostępu do pełnej informacji na temat jego zdrowia i możliwości weryfikowania diagnozy oraz wyznaczonego leczenia. Dostęp do informacji o stanie zdrowia gwarantują również prawa pacjenta (ustawa o zoz, art. 19, ust 1,
pkt. 2), ale nie określają one na ile ta informacja powinna być bezzwłoczna, szczegółowa i obszerna.
Przy projektowaniu nowych rozwiązań organizacyjnych, szczególnie tych
uwzględniających szerokie zastosowanie technologii teleinformatycznych, należy
brać pod uwagę coraz wyższy poziom wiedzy medycznej społeczeństwa, który wynika z rosnącego zainteresowania ludzi swoim zdrowiem i propagowania wiedzy
medycznej m.in. poprzez drukowane poradniki i serwisy elektroniczne. Dodatkowo upowszechnienie informacji na temat liczby błędów medycznych7 i niepo6 Porównaj definicję zdrowia opublikowaną w 1948 r. przez Światową Organizację Zdrowia, która brzmi:
„zdrowie to stan dobrego samopoczucia (dobrostanu) fizycznego, psychicznego i społecznego a nie tylko brak
choroby lub niepełnosprawności”.
7 Badania przeprowadzone w USA wskazują, że śmierć w szpitalu z powodu błędów medycznych jest
trzecią przyczyną zgonu pod względem ich liczby, po chorobach serca i nowotworach złośliwych. Z tych badań wynika, że w 2002 roku w USA z powodu błędów zmarło w szpitalach ok. 200 tys. osób (Porter i Olmsted Teisberg 2006, s. 25).
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żądanego działania leków, którego można było uniknąć8, sprawia, że pacjenci są
bardziej nieufni i oczekują od środowiska medycznego coraz więcej informacji na
temat sposobu leczenia. Przy podejmowaniu decyzji medycznych, ludzie chcą być
traktowani jak równorzędni partnerzy, a w przypadku wątpliwości chcą mieć możliwość jej weryfikacji.
Umożliwienie pacjentom aktywnego uczestnictwa w procesie ich leczenia w szpitalu podczas hospitalizacji poprzez udostępnienie im danych medycznych, bez wątpienia wywrze znaczny wpływ na całą branżę związaną ze zdrowiem i zmieni wzajemny układ sił pomiędzy pacjentami, świadczeniodawcami i profesjonalistami
medycznymi. Dlatego przed udostępnieniem pacjentom tych informacji należy przeprowadzić gruntowną analizę możliwych skutków tych działań i to zarówno dla systemu ochrony zdrowia, czyli jego kosztów, jakości i satysfakcji pracowników, jak
i samych pacjentów. Należy przeprowadzić badania, czy taka wiedza rzeczywiście
poprawi dobrostan psychiczny pacjentów i czy pozwoli im na podejmowanie konstruktywnych działań poprawiających wyniki leczenia.
Przeciwdziałając nadmiernemu wzrostowi kosztów systemu, należałoby dokładnie określić, ile i jakich konsultacji może oczekiwać pacjent w ramach środków publicznych, a za które musiałby zapłacić sam, czy też mogłoby je objąć komercyjne
ubezpieczenie. Już teraz ubezpieczyciele proponują polisy obejmujące konsultacje
lekarza specjalisty podczas pobytu w szpitalu9.
Dostęp on-line do pełnych danych diagnostycznych zapewne wpłynęłoby na rozwój odpłatnych konsultacji. Pacjent mógłby zakupić przez internet usługę weryfikacji postawionej diagnozy i zaproponowanego sposobu leczenia. Zewnętrzny konsultant, mając zdalny dostęp do wyników badań i historii choroby, często bez przyjazdu
do szpitala, mógłby potwierdzić lub ewentualnie zaproponować inne postępowanie
zespołowi leczącemu. Obecnie standardem jest opisywanie materiałów z badań obrazowych, takich jak Rtg, MRI czy TK. Zdalna konsultacja pozwala znacznie obniżyć koszty ponoszone prze pacjentów i efektywniej wykorzystać czas specjalistów.
Ponadto, taka konsultacja może być przeprowadzona z każdego miejsca na świecie.
Wprowadzenie dodatkowych konsultacji medycznych prawdopodobnie zmniejszyłoby liczbę błędów spowodowanych niewłaściwą diagnozą lub niepożądanym
działaniem leków oraz wpłynęłoby na szybsze upowszechnianie nowoczesnych metod leczenia. Jednakże mogłoby mieć zarazem negatywny wpływ na sytuację finansową szpitali. Zewnętrzny konsultant działający z ramienia prywatnego ubezpieczyciela lub prowadzący własną działalność gospodarczą nie byłby zainteresowany
optymalizacją kosztów leczenia, a wręcz odwrotnie, dbając o własny wizerunek,
8 Z badań amerykańskich wynika, że prawie 2 procent pacjentów szpitali jest dotkniętych niepożądanym
działaniem leków, którego można było uniknąć (Porter i Olmsted Teisberg 2006, s. 25)
9 Przykładem takiej polisy jest ubezpieczenie na życie i zdrowie Opieka Medyczna PREMIUM PLUS
firmy PZU (http://www.pzu.pl/pub/files/PZU_ZYCIE_SA/3/8704premiumplus.pdf, odczyt 2010.02.10).
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mógłby proponować pacjentom droższe leczenie, nie zawsze bardziej skuteczne, indukując dodatkowe roszczenia pacjentów wobec szpitali.
Bezzwłoczny dostęp pacjentów do wyników badań jest podstawowym warunkiem ich upodmiotowienia, jednakże może mieć również negatywne skutki, dlatego
że analiza niezakończonego procesu diagnostycznego może prowadzić do błędnych
wniosków i dodatkowego stresu dla pacjentów. Toteż należy rozważyć, które informacje i w jakiej formie można udostępnić pacjentom.
Ponadto, przechowywanie w bazach danych milionów historii choroby z pełną
dokumentacją diagnostyczną po ich anonimizacji mogłoby służyć profesjonalistom
medycznym, naukowcom, studentom i osobom kierującym systemem ochrony zdrowia za cenne źródło informacji.

6. Podsumowanie
Wdrożenie filozofii x-engineeringu do ochrony zdrowia, czyli przede wszystkim
zaangażowanie pacjentów w wewnętrzne procesy jednostek medycznych bez wątpienia wywrze istotny wpływ na całą branżę. Pozwoli pacjentom i ich bliskim aktywniej
uczestniczyć w procesie leczenia i tym samym stworzyć system bardziej nastawiony
na potrzeby ludzi chorych. Obecnie w większości systemów ochrony zdrowia przedstawicielem i rzecznikiem pacjenta powinien być jego lekarz rodzinny (GP – general
practitioner) jednakże nie zawsze przynosi to oczekiwane rezultaty. Trudno znaleźć
osoby, które bardziej zaangażują się w leczenie, niż sam chory i jego rodzina. Dlatego
też należy rozwijać narzędzia, które pozwolą na większe zaangażowanie społeczeństwa w wewnętrzne procesy leczenia, tym bardziej, że coraz większa skolaryzacja
zmniejsza dysproporcje wiedzy pomiędzy lekarzem i jego pacjentem, a zaangażowanie ICT pozwala na obniżenie kosztów dodatkowych konsultacji specjalistycznych.
ICT pozwala również na większą integrację wymienionych wcześniej trzech poziomów opieki zdrowotnej z wieloma placówkami na każdym z nich, tak aby były
one w stanie stworzyć jeden spójny proces leczenia.
Wprowadzenie postulowanych rozwiązań wymaga nie tylko wdrożenia technologii, lecz przede wszystkim ewolucji w podejściu profesjonalistów medycznych do ICT.
Już teraz lekarze opierają się w dużej mierze na przekazie elektronicznym. Przecież
widok wnętrza człowieka, podczas przeprowadzania gastro-, czy kolonoskopii pochodzi z kamery, nie są jednak skłonni do stawiania diagnoz bez bezpośredniego
kontaktu z pacjentem, pomimo posiadania praktycznie wszystkich informacji.
Z wywiadów przeprowadzonych przez e-Businness W@tch (2006, s. 146) wynika,
że największymi barierami we wdrażaniu elektronicznej komunikacji pomiędzy podstawową opieką zdrowotną i szpitalami oraz w większym angażowaniu pacjentów
w przetwarzanie danych na temat swojego zdrowia, jest przyzwyczajenie lekarzy do
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wydawania diagnoz tylko przy osobistym kontakcie z pacjentem oraz to, że wielu
starszych i wybitnych lekarzy nie chce się uczyć używania nowoczesnych narzędzi
teleinformatycznych.
Zaproponowane w artykule rozwiązania zostały oparte o dostępną literaturę naukową i formalne dokumenty instytucji krajowych oraz europejskich, jak również
o doświadczenia autora wynikające z rozmów z wieloma pacjentami i ich rodzinami
i z długoletniej pracy w placówce ochrony zdrowia. Należy je traktować jako wskazania określające najbardziej obiecujące kierunki dalszych badań.
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X-ENGINEERING W OCHRONIE ZDROWIA
Streszczenie
Artykuł przedstawia możliwość zastosowania filozofii x-engineeringu w ochronie
zdrowia. Szersze wykorzystanie technologii teleinformatycznych pozwala na udostępnienie wewnętrznych procesów placówek medycznych partnerom, tj. innym placówkom
medycznym, dostawcom, a przede wszystkim pacjentom, co poprawia przepływ pacjentów
pomiędzy poszczególnymi poziomami opieki zdrowotnej, czyli podstawową opieką
zdrowotną, ambulatoryjną opieką specjalistyczną, lecznictwem szpitalnym i klinicznym.
Niniejsza praca wskazuje nowe zastosowania technologii teleinformatycznych umożliwiające
większe zaangażowanie pacjentów i ich rodzin w procesy leczenia, co sprzyja ich upodmiotowieniu i większej orientacji systemu na pacjentów.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że zastosowanie filozofii x-engineeringu w ochronie
zdrowia może doprowadzić do poprawy efektywności i jakości usług medycznych.
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X-ENGINEERING IN HEALTHCARE
Summary
The article presents the possibility of applying x-engineering concept in health
care. Wider use of information and communication technology (ICT) allows access
to internal processes of medical institutions to partners, i.e. for different medical
facilities, suppliers, but first of all patients, which improves the flow of patients between different levels of care, such as primary care, outpatient specialist care, hospitals and clinics.
This work shows that new application of ICT enables greater involvement of patients and their families in the treatment process, which contributes to their empowerment and greater orientation of healthcare system for patients.
The analysis demonstrates that the use of x-engineering philosophy in healthcare
may lead to improved efficiency and quality of medical services.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2010 (141)

91

ALEKSANDER GWIAZDA

FAYOL I MINTZBERG.
ZDERZENIE PARADYGMATÓW
BADAWCZYCH, CZYLI
POSZUKIWANIA W KIERUNKU
METATEORII ZARZĄDZANIA

Wstęp
W zakresie problematyki dotyczącej pracy menedżera istnieje pewna dwoistość
postaw. Po pierwsze definiuje się ją poprzez określanie układu funkcji menedżerskich,
jako pewnych cząstkowych zadań realizowanych przez zarządzających w toku ich
pracy. Perspektywa ta zalicza się do uniwersalistycznej szkoły zarządzania. Najbardziej znanym przykładem takiego podejścia jest układ funkcji administrowania zaproponowany przez Fayola. Drugim podejściem, związanym z analizą zakresu pracy
menedżera, jest socjologiczna perspektywa ról. Ogólnie pod pojęciem roli rozumie się
zbiór oczekiwań społecznych wobec jednostki, która posiada daną pozycję społeczną
i ich realizację przez nią. W tym ujęciu praca menedżera może być określona jako
modelowy zbiór ról przyjmowanych przez osoby (aktorów) zajmujących tą pozycję
społeczną. Przykładem tego podejścia jest koncepcja ról zarządczych Mintzberga.
Podejścia te zatem różni sposób dochodzenia do uogólnień. W pierwszym przypadku obszarem badanym jest proces zarządzania i jego specyfika, natomiast w drugim działania osób zajmujących społeczną pozycję menedżera. Różnica pomiędzy
wskazanymi podejściami ma także charakter metodologiczny. Najlepszym przykład
obszaru metodologicznego podejść badawczych jest koncepcja paradygmatów Burrella i Morgana. Wskazali oni na cztery paradygmaty socjologiczne: funkcjonalistyczny, strukturalistyczny, interpretatywistyczny oraz radykalny humanistyczny
(Burrell et al., 1979). W ramach tych paradygmatów rozpatrywać można też podejścia badawcze w naukach o zarządzaniu.
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STAN
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W przypadku przedmiotu analizy w postaci funkcji menedżerskich można mówić o podejściu funkcjonalistycznym. Jego osią jest rozpatrywanie zjawisk społecznych jako konsekwencji istnienia systemu społecznego, którego wzajemne interakcje
prowadzą do zjawisk społecznych. Każdy z elementów tego systemu ma do spełnienia odpowiednią dla niego funkcję prowadzącą do utrzymania ogólnej równowagi
społecznej. W tym ujęciu istnieje w zasadzie równoznaczność pojęcia funkcji społecznej i roli jako realizacji oczekiwań związanych z posiadanym statusem społecznym. Natomiast bardziej rozbudowana koncepcja ról społecznych, uwzględniająca
także (a może przede wszystkim) wkład aktora w tworzenie zrębów roli wiązana jest
z podejściem interpretatywistycznym. Zakłada ono konieczność wniknięcia w rzeczywistość społeczną, aby móc tworzyć hipotezy naukowe. Zatem w tym podejściu
należy najpierw zgromadzić fakty, będące wynikiem obserwacji aktora działania społecznego a dopiero następnie dokonać ich uogólnienia (uporządkowania). Wychodzi się przy tym z niedowiedzionego założenia, że aktorzy danego działania lepiej
od obserwatora znają istotę akcji związanych ze swoją pozycją społeczną, tworząc
w działaniu jej społeczny wymiar. Rola zatem, w podejściu interpretatywistycznym,
jest wynikiem uogólniania obserwacji aktora społecznego w działaniu. Dodatkowo
podejście to zwraca uwagę na możliwe dysonanse osobowe związane z odgrywaną
rolą, których nie uwzględniało podejście funkcjonalistyczne, zakładające pełne utożsamianie jednostki z zajmowaną pozycją a więc i spełnianą (odgrywaną) rolą.
Porównanie obydwu podejść zaprezentowano na rys. 1. Zwrócić można uwagę,
iż podejście funkcjonalistyczne ma bardzie statyczny charakter definiując elementy
mające charakter stanu (lub procesu pozostającego w równowadze) takie jak system,
status czy też funkcja. Natomiast interpretatywizm przyjmuje zdecydowanie bardziej
procesowy charakter (rola istnieje jedynie jako wyraz działania aktora, chociaż jest
jego pewnym uogólnieniem). Zarówno interakcja społeczna jak i działanie są wyrazem pewnych procesów w obrębie danej społeczności.

Funkcja
społeczna

Rysunek. 1. Schemat podejścia interpretatywistycznego i funkcjonalistycznego
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Różnica pomiędzy wspomnianymi podejściami ze szczególnym nasileniem pojawiła się w obszarze nauk o zarządzaniu, w których przez lata dominowało podejście funkcjonalistyczne. W latach 70. doszło do przewartościowania tego poglądu.
Porównanie zatem pomiędzy układem funkcji menedżerskich Fayola a układem ról
Mintzberga wybrano celowo jako, że sam Mintzberg odnosił się krytycznie w swoich
opracowaniach właśnie do pracy Fayola (Mintzberg, 1975, s. 49). Poniżej przedstawiono analizę układu funkcji menedżerskich Fayola oraz analizę prac Mintzberga
z zakresu jego teorii ról kierowniczych.

1. Koncepcja układu funkcji
menedżerskich Fayola
Koncepcja Fayola powstała jako rezultat wieloletniego doświadczenia z pracy
w przedsiębiorstwie górniczym Compagnie de Commentry-Fourchambeau-Decazeville.
Pracował tam w latach 1860–1918, pełniąc przez ponad 30 lat obowiązki dyrektora.
Rozważając spektrum zagadnień związanych z działalnością biznesową podzielił je
na sześć kategorii operacji: techniczne, handlowe, finansowe, zabezpieczeniowe, rachunkowościowe i administracyjne. Ostatnia grupa działań operacyjnych odnosi się
właśnie do działań zarządczych. Do czynności tych zaliczył on (Fayol, 1999, s. 5):
 przewidywanie,
 organizowanie,
 rozkazodawstwo (dowodzenie),
 koordynowanie,
 kontrolowanie.
Pierwsza z wymienionych funkcji, przewidywanie, oznaczała u niego prognozowanie gospodarcze połączone z wypracowaniem planu działania. Przewidywać to
wyznaczać przyszłe potrzeby i je zabezpieczać. Przewidywanie to już działanie (Fayol,
1999, s. 48). Obecnie tą funkcję określa się z reguły jako planowanie. Elementami,
które należy uwzględnić przy planowaniu są: zasoby organizacji, bieżące procesy
działania oraz trendy w jej otoczeniu. Dobry plan to taki, który jest: jednolity, ciągły, elastyczny oraz precyzyjny.
Organizowanie to tworzenie technicznej i społecznej struktury przedsiębiorstwa
oraz zabezpieczanie wszelkich koniecznych zasobów. Organizowanie przedsiębiorstwa
to zaopatrzenie go we wszystko, co jest użyteczne (franc. utile) w jego funkcjonowaniu:
materiały, urządzenia, kapitały i personel (Fayol, 1999, s. 60). Odbywa się ono między
innymi poprzez tworzenie kanałów delegowania autorytetu i odpowiedzialności. Najważniejsi w planowaniu są ludzie. Wśród zadań z zakresu organizowania Fayol zwracał uwagę na procedury rekrutacji pracowników i szkoleń. Spośród elementów organizowania Fayol wskazał na: zapewnienie właściwego przygotowania i wykonania
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planu, skorelowania zasobów i celów działania, zharmonizowanie działań pracowników, określenie zakresów czynności personelu, delegowanie uprawnień i ustanowienie jednolitego kierownictwa, podporządkowanie celów jednostkowych celowi organizacji oraz nadzór nad zasobami. Fayol zwracał też uwagę, iż organizowanie winno
łączyć się z internalizacją takich cech jak inicjatywa i odpowiedzialność.
Trzecia funkcja, rozkazodawstwo, tłumaczona być może jako motywowanie załogi.
Obecnie określa się ją jako kierowanie (ang. directing). Fayol rozumiał w tym zakresie
wprowadzanie planu w życie (Fayol, 1999, s. 5). Rozkazodawstwo to zakres obowiązków każdego menedżera (Fayol, 1999, s. 105). Poprzez tą funkcję dąży się do osiągnięcia maksymalnego udziału pracowników w działaniach organizacji. Aby dobrze realizować zadania przewidziane w zakresie rozkazodawstwa należy: dobrze znać swoich
pracowników, eliminować tych, którzy nie spełniają oczekiwań (franc. les incapables),
znać zasady, które wiążą organizację i jej agentów, dawać dobry przykład, przeprowadzać okresowe kontrole pracowników (franc. corps social), organizować spotkania
z głównymi współpracownikami, nie pozwalać by szczegóły absorbowały działania,
starać się tworzyć klimat sprzyjający inicjatywie i zaangażowaniu pracowników.
Za łączenie ze sobą wszystkich procesów odpowiada funkcja koordynowania,
której wyrazem jest harmonizacja organizacji (Fayol, 1999, s. 5). Koordynowanie
można opisać jako dawanie rzeczom i działaniom proporcji, które są właściwe (franc.
conviennent) czyli dostosowanie środków do celów (Fayol, 1999, s. 115). Celem koordynowania jest ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstwa co prowadzi do osiągnięcia przez nie sukcesu. Za koordynowanie Fayol uważał też harmonię między produkcją a sprzedażą. Dobra koordynacja musi bazować na takich zasadach jak: zasada
harmonii między jednostkami organizacji, gdzie każdy wie jaki jest jego zakres odpowiedzialności a swoje zadania realizuje sprawnie i skutecznie, zasada informacji,
według której każda jednostka jest poinformowana o ciążących na niej obowiązkach
i ma taki sam obowiązek wobec innych jednostek oraz zasada ciągłej poprawy harmonogramów działania stosownie do zmieniających się okoliczności.
Wreszcie kontrolowanie oznacza badanie zgodności procesów z utworzonym
planem działań oraz ze stosowanymi zasadami. Jest to prowadzona na bieżąco, ciągła weryfikacja wdrażania planu w działanie (Fayol, 1999, s. 114). Kontrola pozwala
wykrywać błędy oraz prowadzić działania naprawcze tak by wykryte błędy się nie
powtarzały. O efektywności kontroli decyduje jej aktualność oraz stosowanie kar.
Odnosząc się do jej charakteru Fayol wskazał na: obiektywność, bezstronność i niezależność. Ogólnie kontrola sprawdza funkcjonowanie: planowania, organizowania,
rozkazodawstwa i koordynowania.
Należy zaznaczyć, że w późniejszej literaturze amerykańskiej układ Fayola sprowadzono do układu czterech funkcji: planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania [por.: (Terry, 1953, s. 9), (Mintzberg, 1975, s. 49)]. Przy czym zwraca uwagę, że
propozycja Terry’ego ukazała się 4 lata po amerykańskim wydaniu pracy Fayola.
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Fayol nie zawężał zakresu działania funkcji zarządzania jedynie do obszaru naczelnego kierownictwa, lecz widział ich realizację przez wszystkich pracowników
przedsiębiorstwa. W swojej 14 zasadzie wyraźnie wskazuje na jedność i harmonię
załogi [Fayol, 1999, s. 40] jako kluczowy element sukcesu organizacji (Fayol określił
ją jako esprit de corps, co można przetłumaczyć jako morale organizacji). Uważał on
bowiem, że tylko harmonijna współpraca kierowników i podwładnych prowadzi do
harmonizacji całej organizacji.
Jako ciekawostkę wskazać należy, iż pod koniec życia (lata 1923–1925) Fayol
zmienił zapatrywanie odnośnie czynności administracyjnych. Według ostatnich rezultatów badań nowa definicja czynności biznesowych to stwierdzenie, iż obejmują
one pięć elementów takich jak: działania techniczne, działania handlowe, działania
finansowe, działania zabezpieczeniowe i działania rachunkowościowe. Działania te
muszą być planowane, organizowane, kierowane, koordynowane i kontrolowane,
czyli jednym słowem administrowane (Wood, 2002, s. 105). Zatem czynności administracyjne, rozpatrywane początkowo przez Fayola jako osobne rozumiane są teraz
jako specyficzny proces nadrzędny biegnący przez wszystkie działania o charakterze operacyjnym i określane jako reguły ogólne. Ponadto są one przesłankami efektywności organizacji. Przy czym wyraźnie należy zaznaczyć, że informacje te mają
charakter pośredni bowiem bazują na opracowanej przez Verneya i wydanej w roku
1925 książce La Fondateur de la Doctrine Administrative: Henri Fayol.
Z drugiej strony należy zaznaczyć, że dla Fayola zapewnienie harmonijnego działania wszystkich sześciu działań operacyjnych (w tym działania administracyjnych)
określone jest jako kierowanie (franc. gouverner), co jest tłumaczone w literaturze amerykańskiej najczęściej jako zarządzanie (Wood, 2002, s. 103). Oznacza ono takie kierowanie przedsiębiorstwa w zakresie realizacji jego celów, podczas którego poszukuje
się jak najlepszych sposobów wykorzystania wszystkich jego zasobów. Cechy zasadnicze dobrego kierowania mają prawie wyłącznie charakter administracyjny. Zakłada się
bowiem, że gdy przewidywanie, organizowanie, rozkazywanie, koordynowanie i kontrolowanie realizowane są skutecznie we wszystkich częściach przedsiębiorstwa, wszystkie
funkcje są realizowane prawidłowo i funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest prawidłowe
(Fayol, 1999, s. 82). Dzisiaj te dwa pojęcia bywają najczęściej utożsamiane ze sobą.

2. Koncepcja ról menedżerskich Mintzberga
W roku 1973 Mintzberg, na bazie jednotygodniowych obserwacji pięciu menedżerów
wysokiego szczebla sformułował swoją koncepcję 10 ról menedżerskich (Mintzberg 1973,
s. 92–93). Role te podzielił na trzy kategorie: role interpersonalne (wynikające z autorytetu władzy w organizacji), role informacyjne (będące pochodną relacji międzyludzkich w organizacji) oraz role decyzyjne (wynikające z obiegu informacji
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w organizacji). W tym układzie rodzi się układ czynności menadżerskich obejmujących takie czynności jak: oddziaływanie z innymi ludźmi (interakcje), przetwarzania
informacji i podejmowanie decyzji jako pewien proces działania.
Należy zaznaczyć, że Mintzberg uważa rolę za zorganizowany zbiór zachowań
przynależnych do określonego stanowiska bądź pozycji (Mintzberg, 1973, s. 54), przy
czym aktor może wpłynąć jedynie na sposób realizowania roli. Menedżer nie odgrywa też tylko jednej konkretnej roli lecz układ 10 ról tworzy jego system zachowań
(Mintzberg, 1973, s. 58). Role te to:
 role interpersonalne:
z reprezentant,
z przywódca,
z łącznik,
 role informacyjne:
z monitor,
z rozdzielający informacje,
z rzecznik,
 role decyzyjne:
z przedsiębiorca,
z kierujący zaburzeniami,
z rozdzielający zasoby,
z negocjator.
Pierwsza ze wskazanych kategorii ról menedżerskich to role interpersonalne związane bezpośrednio z pozycją i autorytetem kierownika oraz jego interakcjami ze światem społecznym. W ramach tej kategorii wskazano na trzy rodzaje ról: Reprezentanta,
Przywódcę i Łącznika. Reprezentant (ang. Figurehead, co można tłumaczyć także
jako Figurant lecz dosłownie to galion, rzeźba zdobiąca dziób żaglowców) to rola
związana z pełnieniem pewnych ceremonialnych obowiązków przewidzianych w ramach danej pozycji. Mają one społeczny lub polityczny (prawny) wymiar. Im wyższa
pozycja w strukturze organizacyjnej tym większy udział tej roli w systemie zachowań
kierownika. Druga rola interpersonalna to Przywódca (ang. Leader), którego zadaniem jest motywowanie i aktywowanie podwładnych. Przywódca odpowiada więc za
zarządzanie zasobami ludzkimi, trening i związane z tym obowiązki. Wreszcie ostatnia z ról interpersonalnych to Łącznik (ang. Liaison). Zakres tej roli to utrzymywanie
własnej sieci kontaktów zewnętrznych w celu odnoszenia korzyści lub otrzymywania
informacji, które mogą być przydatne w zarządzaniu organizacją. Należy zaznaczyć,
że w dokładnym tłumaczeniu termin ten odnosi się do komunikacji między dwoma
grupami (jednostkami) oraz do kooperacji (wspólnej ścisłej pracy).
Druga kategoria ról to role informacyjne związane ze społecznym przetwarzaniem informacji (lub jej logistyką). Pierwsza z ról informacyjnych to Monitor
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(ang. Monitor), który zajmuje się otrzymywaniem i poszukiwaniem informacji (jeśli
jest indagowany to prezentuje gromadzone informacje jak monitor). Informacje te
dotyczą nie tylko funkcjonowania organizacji lecz także jej otoczenia. Jego rola pozwala zatem na zrozumienie, co dzieje się w organizacji lub w jej otoczeniu. Monitor
jest więc odpowiednikiem centrum nerwowego organizacji (działania nakierowane
na przekazanie informacji do wnętrza organizacji i w górę jej schematu organizacyjnego). Druga rola informacyjna to Rozdzielający informacje (ang. Disseminator, co
można przetłumaczyć jako Rozpowszechniający). Rozdzielający przekazuje otrzymane informacje członkom organizacji. Przy czym działając jak filtr przekazuje informacje faktyczne i wartościowe lub będące rezultatem procesu przetworzenia. Jego
przekaz skierowany jest do wnętrza organizacji i w dół jej schematu organizacyjnego.
Ostatnia rola informacyjna to Rzecznik (ang. Spokesman), który przekazuje informacje na zewnątrz organizacji.
Wreszcie trzecia grupa obejmuje role decyzyjne związane z procesem podejmowania decyzji menedżerskich. Pierwsza rola decyzyjna to Przedsiębiorca (ang. Entrepreneur), który dopinguje innych do tworzenia usprawnień i sam poszukuje okazji
do innowacji. Jest on zatem inicjatorem kontrolowanych zmian w organizacji. Stara
się także wciągnąć innych w ten proces. Następna rola to Kierujący zaburzeniami
(ang. Disturbance handler). Jest to rola o ogólnym charakterze. Jej celem jest podjęcie działań uspokajających, korygujących lub wspierających gdy organizacja zostaje
zdezorganizowana lub przekształcona w sposób nagły. Zatem rola ta odpowiada za
sytuację niekontrolowanej zmiany w organizacji lub w jej otoczeniu. Trzecia rola decyzyjna to Rozdzielający zasoby (ang. Resources allocator), która związana jest z podejmowaniem decyzji odnośnie wszelkich zasobów organizacji (materiały, finanse,
ludzie). Zatem rola ta wiąże się dość silnie z zarządzaniem strategią organizacji. Stąd
w ramach tej roli wyróżnia się takie działania jak: harmonogramowanie czasu, programowanie pracy oraz autoryzacja działań. Wreszcie ostatnia rola, w tej kategorii, to
Negocjator (ang. Negotiator). Rola ta związana jest z reprezentowaniem organizacji
podczas nierutynowych negocjacji z przedstawicielami innych organizacji. Przewodzi on z reguły zespołowi negocjacyjnemu.
Mintzberg wskazał także, że menedżerowie czasami wykonują też role o charakterze operacyjnym. Do roli tych zaliczył on Specjalistę oraz Zastępującego (Mintzberg, 1973, s. 93). Specjalista (ang. Specialist) to rola wypełniana wtedy, gdy menedżer posiada specyficzne umiejętności lub wiedzę. Rolę tą kierownicy najczęściej
realizują w przedsiębiorstwach sektora High-Tech. Wykonują ją wtedy, gdy wierzą, że
dana funkcja operacyjna jest kluczowa dla funkcjonowania organizacji. Druga rola
to rola Zastępującego (ang. Substitute), która związana jest z gotowością menedżerów do zastąpienia innych pracowników gdy taka konieczność się pojawi (absencja
pracownika, praca w nadgodzinach).
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3. Porównanie dwóch koncepcji
badawczych w literaturze
W roku 1986 Hales poddał krytyce badania Mintzberga twierdząc, że są one oparte na wadliwym założeniu, iż można poznać pracę menedżera jedynie poprzez
obserwację jego aktywności (lub poprzez jego dzienniki) (Hales, 1986). Hales twierdził, że należy także poznać ich interpretację konkretnych zachowań. Dopiero to
pozwoli wyciągnąć konkretne wnioski odnośnie pracy menedżera. Nie jest ważne
jedynie, co menedżer robi aktualnie ale także co powinien robić w danej chwili (Hales, 1986, s. 88). Hales wskazał także, że praca menedżera i jego zachowanie nie stanowią synonimu, a często jest to tak postrzegane. Ponadto zwrócił uwagę, iż to co
menedżer robi w danej chwili określane jest poprzez jego zachowanie i działanie,
natomiast to co stanowi pożądany wynik jego pracy obejmuje jego zadania, zakres
odpowiedzialności i funkcje (Hales, 1986, s. 105). Ponadto zauważył, że w badaniach, takich jak Mintzberga, nie wykazano iż zaobserwowane czynności definiują
rzeczywiście prace menedżera. Brak bowiem badań porównawczych czynności wykonywanych przez reprezentantów innych zawodów (Hales, 1986, s. 109). Dodatkowo wskazał on, że w badaniach należy rozróżnić, co menedżer robi sam, a co, by
zapewnić by inni robili coś (Hales, 1986, s. 110). Zwrócił także uwagę by nie traktować klasycznych, ogólnych teorii zarządzania wskazujących na elementy procesu
działania organizacji, takich jak podejście funkcjonalistyczne jako hipotez określając rzeczywiste zachowania menedżerów (Hales, 1986, s. 110). Podkreślił, że odnoszą się one do innych obszarów badań, natomiast należy poszukiwać elementów je
łączących.
Reasumując Hales wskazał, że o skuteczności menedżera decyduje zgodność pomiędzy jego zachowaniem i działaniami (aktualne zachowanie) a zadaniami i funkcjami jakie winien wypełniać (oczekiwane zachowanie) (Hales, 1986, s. 111). Wyróżnił on dziewięć podstawowych czynności menedżerskich (Hales, 1986, s. 111),
które miały stanowić element pośredni miedzy funkcjami Fayola a rolami Mintzberga
(Hales, 1986, s. 95). Nie dokonał jednak ich powiązania.
Również krytycznie o pracy Mintzberga wyrazili się Carroll i Gillen w swojej
pracy z roku 1987 (Carroll et al., 1987). Stwierdzili oni, że funkcje Fayola nadal w najbardziej użyteczny sposób pozwalają konceptualizację pracy menedżera (Carroll et al.,
1987, s. 38). Wskazali też, że Mintzberg nie poddawał by ich krytyce gdyby zapytał
badanych menedżerów o przyczyny ich obserwowanych zachowań. Ponadto wskazali
oni, że praca menedżera ma charakter mentalny a obserwowalne czynności takie jak
rozmawianie, pisanie i czytanie są tylko wejściami i wyjściami generowanymi przez
aktywność psychologiczną (Carroll et al., 1987, s. 43). Stąd obserwacje nie mogą
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zaświadczać o tym co rzeczywiście menedżerowie robią. Zaproponowali oni podejście pośrednie proponując badania ustalające w jaki sposób funkcje Fayola wiążą się
z czynnościami obserwowanymi przez Mintzberga. W ten sposób role mogą stać się
elementami definiującymi klasyczne funkcje menedżerskie.
Ciekawe odniesienie do problemu rozróżnienie między rolami a funkcjami menedżerskimi znajduje się także w pracy Tsoukasa. Zaproponował on spojrzenie na
zarządzanie z czterech różnych perspektyw, którym odpowiadają inne ontologicznie
obszary badawcze (Tsoukas, 1994, s. 295). Te cztery perspektywy to:
 perspektywa ról menedżerskich,
 perspektywa charakterystyki zadań menedżerskich,
 perspektywa funkcji menedżerskich,
 perspektywa władzy sprawczej (ang. causal power).
Kolejność tych perspektyw nie jest przypadkowa. Ułożono je od najbardziej szczegółowej do najbardziej ogólnej. Zatem można stwierdzić, iż role menedżerskie konstytuują mikro-zarządzanie w ujęciu behawioralnym. Natomiast władza sprawcza
jest kategorią makro-zarządzania, które można określić jako instytucjonalne ujęcie
tematyki.
Najniższy poziom w prezentowanej metateorii zajmują role menedżerskie jako
przejawy jednostkowych zachowań menedżerów w czasie wykonywania swojej pracy.
Uogólnienia odnoszące się do ról menedżerskich pozwalają na tworzenie kategorii określonej jako charakterystyki zadań menedżerskich. Zadania te mają charakter dość swobodny, zależny od kontekstu sytuacyjnego oraz cechuje je brak standaryzacji. Bardziej usystematyzowana jest kategoria funkcji menedżerskich, która
powstaje jako uogólnienie kategorii zadań menedżerskich. Jednakże nawet na tym
poziomie trudno wskazać na jeden stały system tych elementów (funkcji). Wreszcie najbardziej ogólna kategorią jest kategoria władzy sprawczej. rozpatrywana jako
makro-ekonomiczna instytucja kontroli nad pracą by przekształcić pracą potencjalną
(ang. labor power) w pracę dostępną (ang. actual power) (Tsoukas, 1994, s. 296). Władza sprawcza, w przypadku zarządzania, realizuje się jako: zdolność do kontroli, zdolność do aktywowania kooperacji oraz zdolność do dążenia w kierunku sprawności
i skuteczności (Tsoukas, 1994, s. 297).
Perspektywy te są ze sobą powiązane, jednakże znajdują się na innych ontologicznych poziomach zarządzania. Zatem, analizując pewien układ ról menedżerskich
można wskazać związany z nim układ funkcji menedżerskich (Tsoukas, 1994, s. 299).
Zatem role Mintzberga nie są w tym ujęciu przeciwieństwem lecz następstwem specyficznej analizy funkcji Fayola.
Następną osobą, która podjęła trud powiązania koncepcji ról i funkcji menedżerskich był Fells. Podjął się on próby połączenia podejścia Fayola i Mintzberga
(Fells, 2000). Wskazał on, że współczesne opracowania takie jak Mintzberga raczej
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potwierdzają niż zaprzeczają trafności koncepcji Fayola (Fells, 2000, s. 351). Prowadząc analizę podstawowych modeli działań menedżerskich Fells wskazał między
innymi na powiązanie koncepcji Fayola i Mintzberga poprzez połączenie ról i funkcji menedżerskich (Fells, 2000, s. 351) w postaci wzajemnych korelacji zaprezentowanych poniżej:
 planowanie (silne korelacje: Przedsiębiorca, Rozdzielający zasoby; słabe korelacje: Monitor),
 organizowanie (silne korelacje: Przywódca, Rozdzielający zasoby; słabe korelacje: Rzecznik),
 rozkazodawstwo (silne korelacje: Rozdzielający informacje, Kierujący zaburzeniami; słabe korelacje: Reprezentant),
 koordynowanie (silne korelacje: Przywódca, Łącznik, Rozdzielający informacje,
Rozdzielający zasoby, Negocjator; słabe korelacje: Rzecznik),
 kontrolowanie (silne korelacje: Monitor, Negocjator; słabe korelacje: Łącznik).
Wskazane układy korelacji pozwalają wnioskować, że system ról menedżerskich
oraz układ funkcji menedżerskich Fayola stanowią w zasadzie przejaw tego samego
przedmiotu poznania przedstawionego tylko z różnych punktów widzenia (Fells,
2000, s. 352). Dodatkowo Fells wykazał, że model Halesa stanowi formę przejściową
między pięcioma funkcjami Fayola a dziesięcioma rolami Mintzberga (Fells, 2000,
s. 354). Zwrócił on uwagę, iż oryginalnymi cechami modelu Halesa są filtrowanie
informacji, utrzymanie ciągłości pracy oraz kreowanie.
Podobne spojrzenie prezentuje także Thomas. Twierdzi on, że klasyczne funkcje
zarządzania są wyjątkowo odporne na krytykę, co potwierdzają ostatnie przeróbki
odkryć w zakresie zachowań menedżerów w kategoriach wspomnianych, klasycznych funkcji zarządzania (Thomas, 2003, s. 42). W tym świetle wątpliwymi wydają
się wnioski Mintzberg odnośnie funkcji Fayola. Tak naprawdę było to tworzenie iluzji
nowego podejścia w zarządzaniu (ang. attack on a straw man) (Thomas, 2003, s. 42).
Thomas podkreślił, że nie można wysnuwać wniosków o zarządzaniu na podstawie
obserwacji osób, które pracują na stanowisku menedżera bez interpretacji ich rozumienia swoich aktywności w aspekcie funkcji menedżerskich. Funkcje te muszą zostać uprzednio teoretycznie określone w ramach, które pozwolą zdefiniować i opisać
zarządzanie w kontekście organizacji (takimi ramami jest koncepcja Fayola). Zatem
nie można wysnuwać wniosków o rozmawianiu jako czynności menedżerskiej bez
określenia celu i kontekstu tych rozmów.
Thomas zwrócił uwagę, że Fayol nie definiował swoich funkcji jako zadań, które
muszą wykonywać menedżerowie lecz określił je jako ogólne wymagania jakie muszą być spełnione przez każdą organizację (Thomas, 2003, s. 42). Nie wiązał ich też
z żadnym poziomem organizacyjnym. Tak naprawdę krytykowanie klasycznych
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funkcji menedżerskich na podstawie obserwacji pracy pojedynczych menedżerów
jest błędem metodycznym polegającym na próbie odtworzenia ogólnej teorii (natura zarządzania jako instytucja lub proces) na podstawie jednostkowych zachowań
(praca osoby zajmującej stanowisko menedżera).
Wreszcie należałoby wskazać na prace Lamonda. Dokonał on porównania prac
Fayola oraz Mintzberga i na tej podstawie wskazał na relacje między tymi podejściami. Tak naprawdę praca Mintzberga jest co prawda nieświadomym i niechętnym
ale potwierdzeniem koncepcji Fayola (Lamond, 2003, s. 5). Lamond zwraca uwagę,
iż Mintzberg powołując się na obiektywność badawczą swojego podejścia wywodzi
swój układ ról menedżerskich od 13 z góry założonych kategorii badawczych, które
analizował podczas swoich obserwacji kontaktów ustnych i listownych (Lamond,
2003, s. 17). Ponadto stosowana próba badawcza oparta na obserwacji 5 prezesów
powinna skłonić Mintzberga do bycia bardziej ostrożnym w formułowaniu ogólnych
wniosków (Lamond, 2003, s. 17). Wniosek ten potwierdza też fakt, że reprezentowali oni bardzo różne branże biznesu, co dawało jednostkową powtarzalność wyników. Dodatkowo Lamond odwołuje się do socjologicznej definicji roli, stwierdzając, że jako taka winna być ona jedynie konceptualizowana przez aktora społecznego
w konkretnej sytuacji. Natomiast u Mintzberga rola menedżerska to zbiór zachowań
przynależny do konkretnego stanowiska lub pozycji (Lamond, 2003, s. 18). Wreszcie
Lamond poddaje krytyce stwierdzenia Mintzberga, iż role menedżerskie to obserwowalne jednostkowo zachowania, które mogą być zaświadczone przez obserwatora.
Natomiast analiza jego pracy pokazuje, iż dane zachowanie może być podstawą wypełniania kilku różnych ról i na odwrót różne zachowania mogą realizować się poprzez jedną rolę (Lamond, 2003, s. 19).
Należy zwrócić uwagę, na stwierdzenie Lamonda, iż główni krytycy pracy Fayola zazwyczaj nigdy nie czytali jego książki (Lamond, 2003, s. 5). Podobną opinię wyraża także
Wren (Wren et al., 2002, s. 906). Lamond zauważa, że Mintzberg, w swojej pracy z roku
1975 wspomina jednie o 4 funkcjach Fayola (Mintzberg, 1974, s. 49). Opuścił on rozkazodawstwo. Zresztą podobnie postąpił w swojej pracy z roku 1971 (Mintzberg, 1971,
s. 97).
Podsumowując porównanie prac Fayola i Mintzberga Lamond konkluduje, że tak
naprawdę koncepcja ról pokazuje w jakie aktywności uwikłani są menedżerowie realizując funkcje menedżerskie. Zatem praca Mintzberga stworzyła eksperymentalne
podwaliny pod zarysowanie powiązania pomiędzy obserwowalnymi zachowaniami
a rolami menedżerskimi w postaci koncepcji ról (Lamond, 2003, s. 19).
Rozpatrując koncepcję Fayola, bazującą na funkcjach menedżerskich oraz koncepcję Mintzberga, opartą o role menedżerskie Lamond sformułował układ powiązań
pomiędzy tymi elementami. Przedstawiono go poniżej (Lamond, 2003, s. 21).
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• planowanie

• Reprezentant,
• Przywódca,
• Łącznik,
• Monitor,
• Przedsiębiorca,
• Rozdzielający zasoby,

• organizowanie

• Przywódca,
• Łącznik,
• Monitor,
• Rozdzielający informacje,
• Rozdzielający zasoby,
• Negocjator,

• rozkazodawstwo

• Reprezentant,
• Przywódca,
• Monitor,
• Rozdzielający informacje,
• Negocjator,

• koordynowanie

• Przywódca,
• Rozdzielający informacje,
• Rzecznik,
• Kierujący zaburzeniami,

• kontrolowanie

• Przywódca,
• Łącznik,
• Monitor,
• Rozdzielający informacje,
• Kierujący zaburzeniami,
• Negocjator.

Przedstawiony układ powiązań reprezentuje element, który łączy punkty widzenia zarówno Fayola jak i Mintzberga. Jak określił to Lamond są to dwie strony jednej monety (Lamond, 2003, s. 20). Jego koncepcja powiązań stanowi nić wiążącą ze
sobą te dwa podejścia. Lamond zresztą zwraca uwagę, że podobnie zrobił w swojej
koncepcji Fells. Jego podejście wpisuje się właśnie w ten nurt budowania ogólnego
poglądu na istotę zarządzania jako działalności i nauki zarazem.
Lamond, podsumowując swoje rozważania odnośnie porównania koncepcji Fayola i Mintzberga konkluduje, że dzieli je także przyjęta koncepcja epistemologiczna.
Praca Fayola wpisuje się w nurt teoretycznego, hipotetyczno-dedukcyjnego wnioskowania. Zatem wyraża ona podejście logicznego pozytywizmu. Natomiast praca
Mintzberga reprezentuje wnioskowanie empiryczno-indukcyjne (Lamond, 2003,
s. 21). Tym samym jego podejście jest mniej ale jednak pozytywistyczne. Z drugiej
strony praca Fayola ma charakter nomotetyczny, natomiast praca Mintzberga idiograficzny. W tym duchu rozróżnić też należy opisywane przez Mintzberga szkoły
zarządzania: klasyczną i aktywności zawodowej (Mintzberg, 1973, s. 21). Mintzberg
sam nie wskazał na konkretne kryterium demarkacyjne.
W swojej drugiej pracy z roku 2004 Lamond stwierdza, że badania eksperymentalne pokazują, iż zarówno Fayol jak i Mintzberg mają rację odnośnie swoich
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koncepcji (Lamond, 2004, s. 330). Lamond przebadał 524 australijskich menedżerów
w zakresie ich zachowań w pracy. Stwierdził generalnie, iż funkcje Fayola określają,
czym chcielibyśmy aby zarządzanie było (zarządzanie jako twór idealny) natomiast
role Mintzberga określają czym zarządzanie jest (zbiór codziennych aktywności menedżerskich). Odnosząc się do tych dwóch kategorii Lamond sformułował koncepcję
preferowanego stylu zarządzania (jak chcielibyśmy aby zarządzanie wyglądało) oraz
stosowanego stylu zarządzania (ang. enacted, jak wygląda zarządzanie).

4. Koncepcja metateorii zarządzania
Odnosząc się do przedstawionych analiz kontradykcji między podejściem Fayola
i podejściem Mintzberga można wskazać na kilka generalnych konkluzji. Po pierwsze obie te koncepcje mają rodowód empiryczny. Pomimo odmiennych sądów Mintzberga obecne badania wskazują właśnie na taką konkluzję [por.: (Reid, 1995)]. Stąd
metodologicznie ocenić należy obie te prace jako indukcyjne. Przy czym podejście
Fayola ma charakter indukcji nomotetycznej a Mintzberga indukcji idiograficznej.
Po drugie przeprowadzona analiza literaturowa wskazuje, iż istnieje więź między
koncepcją ról a koncepcją funkcji. Więź ta ma też bardzo zróżnicowany charakter.
Na płaszczyźnie ontologicznej można mówić o wspólnym przedmiocie poznania
jakim jest szeroko rozumiane zarządzanie. Fayol rozpatruje je w bardziej uniwersalistycznym ujęciu natomiast Mintzberg odnosi swój obszar badań do zachowań menedżerów w procesie zarządzania. Zatem podejścia te charakteryzuje realizm oglądu.
Także na płaszczyźnie epistemologicznej można rozpatrywać podobieństwa obu
podejść. Zarówno Fayol jak i Mintzberg zakładają uniwersalność wiedzy społecznej
(zarówno podejście funkcjonalistyczne jak i interpretatywistyczne zakładają stabilność obserwowanego środowiska społecznego). W tym sensie prace te mają raczej
pozytywistyczne nastawienie.
Po trzecie w analizie zachowań Menedżerskich bardzo ważna jest ich interpretacja
i ocena. Stanowią one element pozwalający sprawdzić trafność obserwacji z jednej
strony. Z drugiej zaś pozwalają na określenie, które działania menedżerskie są działaniami właściwymi a także szacować poziom ich efektywności. Przy czym należy
zwrócić uwagę, iż stosowane mierniki oceny mają dość subiektywny charakter (na
przykład awans danego menedżera w pracy lub uzyskane za pracę gratyfikacje).
Przedstawiona analiza literaturowa zawierała tylko jedną bardziej rozbudowaną
koncepcję metateorii zarządzania (koncepcję Tsoukasa). Ta metateoria reprezentuje
swoim charakterem podejście pionowe, to znaczy przechodzi od zagadnień mikrosocjologii (problematyka ról) do zagadnień makrosocjologii (władza sprawcza). Przy
czym w tym ostatnim elemencie eksploatuje zagadnienia z zakresu neo-marksistowskiej makroekonomii. Wydaje się, iż taki kierunek rozbudowywania metateorii nie
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jest właściwy bowiem łączy ze sobą koncepcje ontologiczne zarządzania oraz ekonomii. Natomiast poprawna metateoria zarządzania winna co najwyżej dziedziczyć
kategorie socjologiczne. Z tego też względu zaproponowano koncepcję metateorii
zarządzania, która unika wspomnianych zastrzeżeń.
Rozpatrując zakres podstawowych pojęć odnoszących się do kwestii zakresu pojęcia zarządzania wskazano na pięć ich kategorii: zachowania menedżerskie (ang. managerial behaviors), działania menedżerskie (ang. managerial actions), role menedżerskie (ang. managerial roles), prace menedżerskie (ang. managerial jobs) oraz
funkcje menedżerskie (ang. managerial functions). Układ tych kategorii przedstawiono na rys. 2.
Przedstawiony układ ma charakter hierarchiczny związany ze stopniem ogólności. Najbardziej ogólną (uniwersalną kategorią) są funkcje menedżerskie. Mają one
też najbardziej obiektywny charakter. Stanowią też układ uporządkowany, związany
z kierunkiem biegu procesu zarządzania (od planowania do kontrolowania). Natomiast najbardziej szczegółową kategorią są zachowania menedżerskie. Cechuje je też
największy subiektywizm. Brak też w obrębie tej kategorii uporządkowania charakterystycznego dla układu funkcji menedżerskich.
Pośrednim elementem omawianego układu są role menedżerskie. Reprezentują
one zarówno formę szeroko rozumianego uogólnienia zachowań i działań menedżerskich oraz element modelu hipotetycznego obrazującego modelowe sylwetki działań
menedżerskich. W tym zakresie spełniony jest postulat wskazujące na znaczenie ról
jako łącznika między zachowaniami a funkcjami menedżerskimi.

Funkcje menedżerskie
Prace menedżerskie
Role menedżerskie
Działania menedżerskie
Zachowania menedżerskie

Rysunek. 2. Zakresy obszarów pojęć menedżerskich
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W przedstawionym omówieniu nie zamieszczono takich kategorii występujących
w literaturze jak: zadania menedżerskie (ang. managerial tasks) oraz umiejętności
menedżerskie (ang. managerial skills). Te pierwsze odnoszą się najczęściej do funkcji
będąc tak naprawdę ich synonimami. Natomiast kategoria umiejętności ma bardzo
ambiwalentny charakter. Z jednej strony opisują one charakterystyki ról menedżerskich (więc ukazują się na tej pozycji) z drugiej reprezentują one szerszą kategorię
niż problematyka zarządzania. W ujęciu Katza umiejętność menedżerska to zdolność, którą można rozwijać, niekoniecznie wrodzona i która manifestuje się w działaniu (ang. performance) a nie tylko jako potencjał (Katz, 1955, s. 33). W roku 1974
dodał, że jest to zdolność tłumaczenia wiedzy na praktykę (Katz, 1974, s. 94). Zatem
ta kategoria lokuje się na poziomie działań menedżerskich. Do umiejętności tych zaliczył on: umiejętności techniczne, umiejętności społeczne i umiejętności koncepcyjne (Katz, 1955, s. 34). Umiejętności techniczne to wiedza i biegłość w działaniu
(to praca z rzeczami). Można im przyporządkować role decyzyjne Mintzberga. Umiejętności społeczne to zdolność dobrej współpracy z ludźmi. Umiejętność tą można
porównać do ról interpersonalnych Mintzberga. Wreszcie umiejętność koncepcyjna
to umiejętność pracy z ideami. Mintzber też odniósł się do pracy z ideami wyrażając
je jako informacje (role informacyjne). Zatem w tym bardziej szczegółowym ujęciu
widać, że umiejętności menedżerskie wyrażają się w przyjętych pięciu kategoriach.
Stąd rezygnacja z tej kategorii.
Biorą pod uwagę przyjęty układ kategorii menedżerskich można zaproponować model metateorii zarządzania. Jego osią są socjologiczne kategorie: jednostki,
grupy, organizacji oraz instytucji (rys. 3). Poza jednostką elementy te tworzą podstawowe kategorie socjologiczne reprezentujące zbiorowości ludzkie (Turner, 1998,
s. 60). Jednostka ma wymiar zarówno socjologiczny jak i psychologiczny. Stanowi
ona podstawowy element składowy społeczeństwa, który nie może się kształtować
poza nim (Olechnicki et al., 2002, s. 89). Reprezentuje ją zespół specyficznych cech
psychicznych tworzących jej indywidualność (Olechnicki et al., 2002, s. 84). Natomiast grupa to podstawowy typ zbiorowości społecznej, w której jednostki są połączone więzią społeczną powstałą na bazie wspólnych wartości i poczucia odrębności od innych grup (Olechnicki et al., 2002, s. 74). Członkowie grupy współdziałają
dla realizacji wspólnie określonych celów grupy. Następna kategoria to organizacja.
Oznacza ona zorganizowaną i celowo zorientowaną zbiorowość społeczną (Olechnicki et al., 2002, s. 147). W stosunku do grupy cechuje ją wyższy stopień zorganizowania oraz nastawienie na sprawność działania. Wreszcie instytucja to utrwalony
i zorganizowany zespół ludzkich zachowań nastawiony na istnienie zasady naczelnej
(Olechnicki et al., 2002, s. 85). Instytucja jako taka nakierowana jest na zaspokojenie
określonej potrzeby społecznej.
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jednostka

grupa

organizacja

instytucja

zachowania

interakcje

struktury

relacje

działania

role

prace

funkcje

Rysunek. 3. Model metateorii zarządzania

Wspomniane kategorie socjologiczne powiązano z odpowiednimi elementami je
charakteryzującymi, a mianowicie: zachowaniami, interakcjami, strukturami oraz
relacjami. Tworzą one zbiór podstawowych elementów socjologicznych. Ich następcami w kategorii celowości są: działania, role, prace i funkcje. Należy zaznaczyć, że
w modelu tym przechodząc z lewej strony do prawej zmienia się kategorię ogólności
poszczególnych elementów. Najbardziej szczegółową kategorią jest jednostka, najbardziej ogólną instytucja.
Odnosząc przedstawiony model do problematyki zarządzania można go określić następująco. Jednostka reprezentuje menedżera widzianego z perspektywy jego
zachowań, które klasyfikujemy jako konkretne działania. U Mintzberga były to:
planowe i nieplanowe spotkania czy też praca przy biurku. Podobne badania przeprowadził Burns. Badał on grupę czterech kierowników wydziałów w jednym z brytyjskich przedsiębiorstw (Burns, 1954). Ponder przeanalizował pracę 24 brygadzistów koncernu GE podzielonych na dwie grupy: 12 bardzo efektywnych i 12 nisko
efektywnych (Ponder, 1958). W roku 1988 Luthans przeprowadził badania pracy
292 menedżerów w czterech przedsiębiorstwach przez okres dwóch tygodni (Luthans, 1988). Wreszcie należałoby wskazać badania Tengblada przeprowadzone
ponad 30 lat po Mintzbergu (Tengblad, 2006). Badał on także, jak Mintzberg, dyrektorów dużych przedsiębiorstw w Szwecji (4 osoby). To podejście daje się w najmniejszym stopniu generalizować. Jeśli rozpatrzymy menedżera z perspektywy jego
grupy (działania) to na podstawie zachodzących interakcji można kategoryzować
role, jakie on w tej grupie przyjmuje (na przykład koncepcja ról Mintzberga). Problematyką ról zajmowali się także inni badacze. Stewart poddała badaniom 160
menedżerów najwyższego i średniego szczebla (Stewart, 1967). Określiła ona na
ich podstawie pięć specyficznych ról menedżerskich. Problematyką ról menedżerskich zajmował się także w roku 1990 Quinn. Wyróżnił on 8 ról kierowniczych
(Quinn et al., 2007). Podobną do Mintzberga klasyfikację ról zaproponował Baker.
Bazując na klasyfikacji Mintzberga badał on role menedżerów w służbie publicznej
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wyróżniając układ 12 ról menedżerski (Baker, 2000). Wyższy poziom oglądu reprezentuje spojrzenie na organizację i badanie procesu zarządzania z jej perspektywy. Tym samym czyni się przedmiot badania bezosobowym, bo przecież prezesi
się zmieniają a organizacje nadal są zarządzane, dość często w ten sam sposób. Zatem na tym poziomie zarządzanie jest cechą konkretnej organizacji. Tego typu badania cechują Fayola, gdy pisze o swoich doświadczeniach wyniesionych z pracy
w górniczej Kompanii Commentry-Fourchambeau-Decazeville. Podobnie scharakteryzować można też pracę Petersa i Watermana opisującą doskonałe przedsiębiorstwa (Peters et al., 1982). Za doskonałe uznali te, które znalazły się w czasie badań
na liście magazynu Forbes. Szukali oni wspólnych cech tych przedsiębiorstw jako
cech doskonałości zarządzania. Na pewną ironię zakrawa fakt, że kilka z badanych
przedsiębiorstw zbankrutowało po wydaniu ich książki. Wreszcie poziom instytucji
reprezentuje fayolowska koncepcja funkcji menedżerskiej. Pod pojęciem instytucji
zarządzania rozumieć należy jeden ogólny społeczny proces zarządzania o charakterze regulacyjnym. W tym układzie nawiązuje on do funkcjonalizmu później reprezentowanego przez Parsonsa. W podobnym uniwersalistycznym duchu patrzył
na zarządzanie także Taylor.

Podsumowanie
Przedstawiona analiza sporu między klasyczną szkołą zarządzania a podejściem
działań menedżerskich pozwoliła na sformułowanie koncepcji metateorii zarządzania. Wpisuje się ona zarówno w teorię socjologiczną jak i podejścia charakterystyczne
dla nauk o zarządzania pozwalając jednocześnie na uporządkowanie ich rezultatów
poprzez uporządkowanie perspektyw badawczych. Tym samym można obserwować
poszczególne kategorie wyników badawczych jako wzajemne uzupełnienia i generalizacje prowadzące do ogólnego systemu instytucjonalnych funkcji zarządczych.
Z drugiej strony zaproponowana metateoria pozwala też wyjaśnić na przykład
spory w obrębie badań dotyczących układów funkcji menedżerskich. Pokazuje bowiem na różnice pomiędzy uogólnionymi zadaniami menedżerskimi realizowanymi
w konkretnych przedsiębiorstwach lub ich grupach a jednostkowym układem funkcji menedżerskich przynależnym instytucji społecznej zarządzania. Kwestia ta o tyle
jest też istotna, iż stanowi szkielet wokół którego budowane są podręczniki zarządzania. Zatem wskazany model metateorii może również mieć znaczenie w zakresie
edukacji menedżerskiej.
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FAYOL I MINTZBERG: ZDERZENIE
PARADYGMATÓW BADAWCZYCH,
CZYLI POSZUKIWANIA W KIERUNKU
METATEORII ZARZĄDZANIA
Streszczenie
Spór między zwolennikami klasycznej szkoły zarządzania a zwolennikami szkoły działań
menedżerskich toczy się już od wielu lat. Jego modelowym przykładem jest kontradykcja
pomiędzy koncepcją funkcji menedżerskich reprezentowaną przez Fayola a koncepcją ról
reprezentowaną przez Mintzberga. W niniejszym opracowaniu przedstawiono założenia tych
koncepcji oraz zaprezentowano głosy w dyskusji nad ich sprzecznościami i podobieństwami.
Dodatkowo, bazując na elementach socjologicznych, zaproponowano model metateorii
zarządzania, który łączy ze sobą wspomniane dwa odmienne poglądy.
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FAYOL AND MINTZBERG: RESEARCH
PARADIGMS COLLISION AND EXPLORATIONS
TOWARD METATHEORY OF MANAGEMENT
Summary
The dispute between supporters of the classical school of management and supporters of
the school of managerial action is pending for many years. His example is a model contradiction between the concept of managerial functions represented by Fayola and the concept
of roles represented by Mintzberg. This paper describes the assumptions of these concepts
and presents the voices in the discussion of theirs contradictions and similarities. In addition,
basing on sociological factors, the model of a metatheory of management is proposed which
combines these two different views.
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MAŁGORZATA ROZKWITALSKA*

ETNOCENTRYZM, JAKO
BARIERA KULTUROWA
W FILIACH KORPORACJI
TRANSNARODOWYCH –
WYNIKI BADAŃ

Korporacje transnarodowe (KTN) to podmioty, które z racji swej specyfiki działają w wielokulturowym środowisku. Zarówno w strukturach wewnętrznych tych organizacji, między pracownikami filii oraz filii i centrali, jak i poza tymi strukturami,
w kontaktach z interesariuszami zewnętrznymi, zachodzą interakcje międzykulturowe. Interakcje te obejmują wzajemne oddziaływanie osoby wywodzącej się z jednego kręgu kulturowego na inną(e), reprezentanta(ów) odmiennej kultury. Zaprogramowanie umysłowe, któremu podlegają ludzie może prowadzić do ujawnia się barier
w interakcjach międzykulturowych utrudniających efektywną współpracę. Umiejętność identyfikowania problemów w relacjach międzykulturowych i ich rozwiązywania
ma więc podstawowe znaczenie w zarządzaniu KTN, w tym jej filiami zagranicznymi.
Konieczne jest zatem rozwijanie wiedzy i prowadzenie badań w tym obszarze.
Biorąc pod uwagę powyższe, celem tej pracy jest prezentacja koncepcji barier kulturowych w zarządzaniu filiami zagranicznymi KTN oraz wyników badań autorki
w tym zakresie z uwypukleniem zjawiska etnocentryzmu występującego w interakcjach międzykulturowych1. Badania przeprowadzono w filiach zagranicznych KTN
prowadzących działalność w Polsce.
W pierwszej części pracy przedstawiona została koncepcja i klasyfikacja barier kulturowych. Zdefiniowano etnocentryzm, wskazano poziomy, na których się przejawia
* Dr Małgorzata Rozkwitalska, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Zarządzania.
1 Rozbudowany opis koncepcji barier kulturowych w zarządzaniu filiami zagranicznymi KTN wraz z wynikami badań w tym zakresie zawarte są w pracy autorki [13].
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oraz jego przyczyny i negatywne skutki dla interakcji międzykulturowych. Druga część
prezentuje charakterystykę przeprowadzonych badań jakościowych oraz ich wyniki.

Etnocentryzm a bariery kulturowe w zarządzaniu
filiami zagranicznymi korporacji transnarodowych
Koncepcja barier kulturowych w zarządzaniu filiami zagranicznymi KTN wyprowadzona została z modelu interakcji międzykulturowych. Interakcja to działanie jednej osoby skierowane w drugą (inne), które wywołuje jej (ich) reakcję [13].
Interakcja międzykulturowa ma miejsce wtedy, gdy oddziałujące na siebie osoby
reprezentują odrębne kultury. Ogólny wzorzec działań jednostki określa się z kolei,
jako jej zachowania [3, s. 507]. Czynniki wpływające na zachowania determinują
więc interakcje, w tym międzykulturowe, oraz podlegają zaprogramowaniu umysłowemu (zob. rysunek 1).
Interakcje międzykulturowe
np. wywieranie wpływu

OSOBA
Z KRAJU A
zachowanie

np. praca zespołowa, komunikowanie się

OSOBA
Z KRAJU B
zachowanie

np. przekazywanie wiedzy

Determinanty zachowań

•

czynniki związane z jednostką:
◦ postawy
◦ percepcja
◦ motywacja
◦ cechy jednostki
• wiedza
• umiejętności, zdolności
• poziom inteligencji

• czynniki związane z organizacją

◦ kultura organizacyjna
◦ cechy organizacji
◦ decyzje zarządcze i realizowane
działania

◦ stosowane rozwiązania organizacyjne

Poziomy zaprogramowania
umysłowego

• osobowość: specyficzna dla jednostki,
dziedziczona i nabyta

• kultura: specyficzna dla grupy,
nabyta

• natura ludzka: uniwersalna
dziedziczona

1. Związane z kulturą narodową
źródła barier kulturowych
2. organizacyjne źródła
barier kulturowych
3. Zkorzenione w jednostce
źródła barier kulturowych

Rysunek 1. Model interakcji międzykulturowych i źródeł barier kulturowych
Źródło: [13].
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Wyróżnia się trzy poziomy zaprogramowania umysłowego przejawiającego się
w zachowaniach ludzkich i tym samym interakcjach międzykulturowych [4, s. 17–18].
Jeden z nich, kultura narodowa, jest źródłem pierwszego typu barier kulturowych.
Pod pojęciem barier kulturowych w zarządzaniu filiami zagranicznymi rozumiane są „uwarunkowane kulturowo czynniki stanowiące przeszkody w efektywnym
funkcjonowaniu KTN, jako całości i jej poszczególnych jednostek” [12], zarówno te
określone przez kulturę, jak i inne determinanty utrudnienia dla interakcji międzykulturowych2. Także specyficzne uwarunkowania organizacyjne mogą przyczyniać
się do ujawniania barier kulturowych. Ich źródłem są również jednostki uczestniczące w kontaktach z cudzoziemcami. Stąd wyróżnia się trzy przyczyny barier interakcji międzykulturowych (zob. tabela 1).
Tabela 1. Źródła barier kulturowych
Związane z kulturą narodową
• Dystans kulturowy
• Szok kulturowy
• Stereotypy i autostereotypy
kulturowe
• Uprzedzenia
• Etnocentryzm społeczny

Organizacyjne
• Cechy centrali KTN, w tym
etnocentryzm instytucjonalny
• Poziom luki kulturowej
• Cechy filii

Zakorzenione w jednostce
• Postawy etnocentryczne
• Błędy percepcji ludzkiej
• Małe doświadczenie
międzynarodowe jednostki
• Cechy jednostki
• Niski poziom inteligencji
kulturowej
• Niski poziom kompetencji
kulturowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13].

Kontakt z cudzoziemcem wywołuje poczucie dystansu kulturowego, które jest
tym silniejsze, im większe są różnice między cechami kultur osób uczestniczących
w interakcjach międzykulturowych [9, s. 145]. Wyniki badań pokazują, że dystans
kulturowy wywołuje najczęściej szereg negatywnych następstw, np. utrudnia rozwój zdolności lokalizacyjnych filii, ich integrowanie [14], transfer praktyk zarządzania [2], czy budowę kompetencji kulturowych menedżerów [5]. Skutkiem dystansu
kulturowego jest również szok kulturowy. Objawia się on negatywnymi postawami
względem przedstawicieli innej kultury, w której dana osoba obecnie przebywa. Obniża efektywność jej pracy, gdyż zakłóca relacje interpersonalne [6]. Dotyka ekspatriantów, inpatriantów, repatriantów i członków ich rodzin.
Barierą dla interakcji międzykulturowych są także stereotypy i autostereotypy
kulturowe. Zawierają one uogólnione wartościujące i emocjonalne opinie i sądy
2 W pracy stosowane są zamiennie terminy „bariery kulturowe w zarządzaniu filiami zagranicznymi
KTN”, „bariery kulturowe”, „bariery interakcji międzykulturowych”.
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o przedstawicielach innych krajów (stereotypy) i nas samych (autostereotypy). Negatywne stereotypy kulturowe są źródłem uprzedzeń, które skłaniają do unikania
kontaktów z cudzoziemcami, mogą prowadzić do niechęci, wrogości, przejawów
agresji i dyskryminacji. Autostereotyp także zawiera uproszczenia, przez co wypacza postrzeganie – wizerunek własnej grupy, np. kraju, z którego wywodzą się
pracownicy filii. Dodatkowo wzmacnia tożsamość danej grupy oraz postawy etnocentryczne.
Barierą interakcji międzykulturowych jest również etnocentryzm, który oznacza
przekonanie członków danej kultury o jej wyższości nad innymi. Przejawia się na poziomie społeczeństw, czyli np. krajów, ale także organizacji i jednostek (zob. tabela 1).
Etnocentryczna grupa oczekuje, że jej standardy i wartości staną się powszechnie
obowiązujące, także wśród przedstawicieli innych kultur. Niechętnie podejmuje
kontakty międzykulturowe, w których przejawia dystans względem obcokrajowców.
Jest zamknięta na wpływy zewnętrzne i izoluje się [9, s. 137–140]. W praktyce zarządzania filiami zagranicznymi KTN może to oznaczać, że wywodzący się z etnocentrycznych kultur przedstawiciele centrali będą dążyli do narzucania swojego modelu
działania za granicą, będą zamknięci na dialog i współpracę z pracownikami filii oraz
niechętni lokalnym dostosowaniom. Etnocentryczna centrala wypacza postrzeganie rynków lokalnych, nie dostrzega lub nie rozumie ich specyfiki. Etnocentryzm
wzmacnia także stereotypy i uprzedzenia oraz może być źródłem etnofobii. Sprzyja
ponadto konserwatyzmowi i konformizmowi utrudniając przeprowadzanie zmian.
Jest także podłożem konfliktów międzykulturowych [9, s. 137–140]. Etnocentryzm
wywiera także wpływ na komunikację. Może prowadzić do faworyzowania języka
etnicznego, w wyniku czego etnocentryczne społeczeństwo wykazuje niechęć do
komunikowania się w języku innym niż własny. Etnocentryzm oddziałuje również
na relacje z interesariuszami zewnętrznymi KTN, np. zachowania klientów. Etnocentryczny konsument niechętnie kupuje dobra zagraniczne [15, s. 198], co stanowi
barierę dla ekspansji międzynarodowej KTN i wymaga dostosowań, np. poprzez nabywanie marek lokalnych.
Interakcje międzyludzkie uwarunkowane są również przez rozwiązania wewnątrzorganizacyjne, m.in. decyzje zarządcze podejmowane w danym podmiocie.
Mogą one zwiększać lub zmniejszać istotność barier zakorzenionych w kulturze narodowej. Do barier kulturowych, których podłożem są czynniki organizacyjne zaliczono [13]:
 cechy centrali KTN, m.in. poziom etnocentryzmu instytucjonalnego, typ orientacji strategicznej, niewielki zakres doświadczenia międzynarodowego, cechy
menedżerów i pracowników,
 cechy filii zagranicznej KTN, czyli poziom etnocentryzmu i ksenofilii, stereotypy i autostereotypy zakorzenionych w kulturze organizacyjnej filii, niewielki
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zakres doświadczenia międzynarodowego danej jednostki, cechy menedżerów
i pracowników filii,
 poziom luki kulturowej między centralą KTN i jej filiami oraz pomiędzy poszczególnymi filiami, definiowanej, jako różnice w cechach ich kultur organizacyjnych.
Etnocentryzm instytucjonalny rozumiany jest, jako skłonność centrali KTN do
narzucania jej filiom zagranicznym modelu funkcjonowania. Oznacza przenoszenie
struktur, procesów i mentalności menedżerów z przedsiębiorstwa macierzystego na
jednostki w innych krajach [5]. Jest tym silniejszy, im mocnej wykształcona kultura
organizacyjna KTN. Zdaniem autorów koncepcji etnocentryzmu instytucjonalnego,
stanowi on barierę dla rozwoju kompetencji kulturowych menedżerów i przyczynia
się do obniżenia efektywności zarządzania filią zagraniczną ze względu na istniejące
przeszkody instytucjonalne w adaptacji strategii, struktury i systemów do warunków
kulturowych filii zagranicznej [5]. Występuje zarówno wtedy, gdy centrala przejawia
etnocentryzm uwarunkowany przez kulturę narodową, jak i w przypadku orientacji geocentrycznej3. Skłonność do narzucania sposobu funkcjonowania charakterystyczna jest dla modelu dominacji kulturowej etno – lub geocentrycznej w zarządzaniu międzykulturowym4.
Etnocentryzm instytucjonalny przejawia się w różnych obszarach. Jednym z nich
są praktyki w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), zwłaszcza kwestie
zatrudnienia. Etnocentryzm w polityce zatrudnienia KTN oznacza tendencję do obsadzania stanowisk w filii ludźmi z rynku macierzystego lub reprezentujących kulturę
korporacyjną. Wiąże się także z blokowaniem awansów w strukturach korporacyjnych dla osób spoza centrali. Jak pokazują badania, polityka tego typu rodzi szereg
problemów, m.in. [7]:
 Niedobór pracowników na rynku macierzystym, którzy posiadają wystarczające
doświadczenie międzynarodowe i chcą pracować za granicą. W efekcie prowadzi to do wysyłania na placówki zagraniczne osób o niedostatecznych kwalifikacjach lub słabo zmotywowanych, którzy nie są dostatecznie efektywni w kierowaniu filią,

3 Orientacja geocentryczna rozumiana jest tu, jako ukierunkowanie centrali KTN na świat i ignorowanie różnic występujących na lokalnych rynkach. Charakterystyczna dla organizacji funkcjonujących
w modelu globalnym, czyli wtedy, gdy występuje wysoka presja integracji i mała lokalnego reagowania [10
s. 226–230]. W takim przypadku bariery wystąpią tam, gdzie ujawniają się różnice, choć ich znaczenie nie
musi być istotne.
4 Model dominacji kulturowej etnocentrycznej zakłada narzucanie filiom rozwiązań typowych dla danego rynku macierzystego KTN, wynikających z uwarunkowań kulturowych na nim występujących. W przypadku dominacji kulturowej geocentrycznej występuje prymat kultury korporacyjnej, która może być pod
mniejszym wpływem kultury narodowej centrali KTN [11].
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Problemy z repatriantami, np. szok kulturowy po powrocie do kraju, trudność
w zaoferowaniu atrakcyjnej posady dla powracających menedżerów,
 Problemy w zarządzaniu filią zagraniczną wynikające z takich czynników jak:
z trudności w przyciągnięciu dobrze wykwalifikowanej kadry lokalnej,
z wysokiej fluktuacji pracowników, którzy odchodzą, ponieważ nie widzą szans
na awans w filii i poza nią,
z konflikty i problemy komunikacyjne między ekspatriantami i lokalnymi pracownikami,
z problemy prawne, np. pozwy o dyskryminację w polityce zatrudnienia.
W interakcjach międzykulturowych uczestniczą ludzie. Podlegając wpływom
etnocentrycznej kultury narodowej lub etnocentryzmowi instytucjonalnemu sami
także mogą wykazywać etnocentryczne postawy. Etnocentryzm kształtuje percepcję
jednostki w kontaktach międzykulturowych, ale jednocześnie podlega jej oddziaływaniu, w tym czynników, które zakłócają postrzeganie. Selektywność percepcji,
skłonność do tworzenia stereotypów, przyjmowania wstępnych założeń, atrybucja to
tylko niektóre z barier utrudniających zmianę etnocentrycznych postaw uczestników
relacji międzykulturowych. Można założyć, iż etnocentryzm na poziomie jednostki
będzie tym większy, im mniejszy zasób kompetencji kulturowych posiada dana jednostka. Te z kolei zależeć będą od poziomu inteligencji kulturowej tej osoby, stopnia,
w jakim przejawia tzw. wielką piątkę cech osobowości oraz posiada doświadczenie
międzynarodowe [5].


Etnocentryzm w interakcjach międzykulturowych
filii zagranicznych korporacji transnarodowych
Wyniki prezentowane w tej części pracy pochodzą z badań przeprowadzonych
przez autorkę w ramach własnego projektu badawczego pt. „Bariery kulturowe
w funkcjonowaniu filii zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce”5. Populację badaną stanowiły filie zagraniczne KTN, czyli podmioty, powstałe w wyniku BIZ, w których zaangażowany jest kapitał zagraniczny należący do korporacji,
a więc organizacji posiadającej co najmniej dwie jednostki za granicą w przynajmniej
dwóch różnych krajach. Ze względu na brak odpowiedniego wykazu filii zagranicznych KTN w Polsce oraz cele badań wykorzystano nielosowy dobór próby, najpierw
celowy a następnie kuli śnieżnej6.

5 Wyniki tych badań zostaną opublikowane w książce [13].
6 Opis powyższych metod można znaleźć m.in. w pracy E. Babbie [1, s. 211].
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Analizowane filie reprezentowały zróżnicowany kapitał: europejski, azjatycki
i północnoamerykański, w tym także mieszany. Połowa z nich została utworzona od
podstaw, połowa poprzez przekształcenia lub wykup. W ponad 80 % badanych filii
występowała pełna własność kapitału zagranicznego. Przeważały firmy duże, należące do korporacji o wieloletniej obecności na rynkach zagranicznych. Swoje jednostki zlokalizowane miały w Polsce w 9 różnych województwach, w tym większość
w pomorskim i mazowieckim. Najliczniej reprezentowaną branżą w próbie było przetwórstwo przemysłowe (47,9 %). Ponad 50 % stanowiły różne firmy usługowe. Filie
te obecne są na rynku polskim od minimum 3 lat, w tym 15 % z nich od początku
okresu transformacji ustrojowej.
Informacje o barierach interakcji międzykulturowych uzyskano w drodze indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z 45 osobami, uczestnikami
interakcji międzykulturowych w filiach. Każdy z wywiadów trwał ok. 1,5 h. W grupie rozmówców przeważali menedżerowie średniego oraz najwyższego szczebla, którzy łącznie stanowili blisko 80 % ogółu uczestników badania. Reprezentowali różne
komórki organizacyjne. Większość rozmówców pracowała w filiach zagranicznych
KTN od ponad 4,5 roku oraz posiadała wcześniejsze doświadczenie z pracy dla innych/ej firm/y z kapitałem zagranicznym.
Do interakcji międzykulturowych zaliczono:
 pracę w zespole wielokulturowym,
 relacje przełożony-podwładny, w których jedna ze stron wywodzi się z rynku zagranicznego,
 prowadzenie negocjacji międzykulturowych,
 kontakty służbowe z pracownikami innych zagranicznych jednostek firmy lub
z kontrahentami zagranicznymi,
 staże, szkolenia w innej zagranicznej jednostce firmy,
 służbowe podróże zagraniczne,
 uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych w filii przez obcokrajowców,
 spotkania firmowe z udziałem obcokrajowców,
 wykonywanie obowiązków zawodowych zgodnie z procedurami KTN.
Wymienione 10 typów interakcji tworzą tzw. indeks interakcji międzykulturowych7. Dla ponad 80 % uczestników badania wartość tego indeksu przekraczał
5 pkt. W trakcie wywiadów pytano o bariery występujące w tego typu interakcjach
międzykulturowych.
Ze względu na charakter prowadzonych badań niemożliwe było określenie, czy
w przypadku analizowanych KTN i ich filii występował etnocentryzm społeczny,
7

Indeks ten może przyjmować wartości od 0 do 10. Za każdy typ interakcji rozmówcy otrzymywali

1 pkt.
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czyli taki, którego podłożem jest kultura narodowa8. W trakcie wywiadów pojawiły
się jednak wątki wskazujące na drugi poziom etnocentryzmu, mianowicie instytucjonalny (zob. tabela 2).
Tabela 2. Etnocentryzm instytucjonalny korporacji, jako przeszkoda
interakcji międzykulturowych według opinii uczestników badania
barier kulturowych w filiach zagranicznych KTN w Polsce
Etnocentryzm instytucjonalny, jako bariera interakcji międzykulturowych
• W jednym z wywiadów rozmówcy stwierdzili: „Ludzie z centrali nie szanują osób prowadzących biznes
w filii w Polsce.” (cyt. z wywiadu)
• W filii francuskiej korporacji stosowanym argumentem przez ekspatriantów był: „Jeżeli sprawdziło
się u nas, u was też się sprawdzi.” W innej spółce należącej w większości do inwestora francuskiego
centrala wywierała naciski na spółkę w Polsce, by kontrakty realizowane były przez dostawców
francuskich.
• W spółce włosko-polskiej wiele konfliktów, jakie zachodziły między polskimi a włoskimi udziałowcami
firmy wynikały z etnocentryzmu instytucjonalnego centrali oraz jej braku zrozumienia dla realiów
gospodarczych transformowanego kraju. Na przykład inwestor zamierzał wprowadzić organizację pracy
identyczną jak we Włoszech. Sprzedaż na rynku polskim miała być realizowana przez przedstawicieli
handlowych, którzy powinni dysponować własnym samochodem służbowym oraz pokrywać koszty
jego eksploatacji. Polscy udziałowcy nie zgadzali się na takie rozwiązanie, tłumacząc, że na rynku
nie znajdą się chętni do pracy na takich warunkach. Kiedy fakty potwierdziły się, strona włoska
zaakceptowała rozwiązanie polskie. Odtąd przedstawiciel zatrudniany był na umowę o pracę ze
stałym wynagrodzeniem i częścią prowizyjną, koszty eksploatacji samochodu służbowego wliczono
do kosztów firmy. Zakupiono również auta dla handlowców.
• Także w filii fińskiej korporacji można było usłyszeć: „Jak sprawdziło się w Finlandii, tutaj też się
sprawdzi.” Podobne zdania padały początkowo z ust ekspatriantów w jednostce należącej do
inwestora japońskiego.
• Na etnocentryzm, jako barierę we współpracy z centralą korporacji wskazywał także menedżer filii
belgijskiej. Jego zdaniem najpierw poszukuje się rozwiązań na rynku macierzystym, gdy tam zostanie
wdrożone przenosi się je także na pozostałe filie, niezależnie od uwarunkowań.
Źródło: [13].

Opisane w tabeli 2 przykłady świadczą o etnocentryzmie instytucjonalnym, którego podłożem jest etnocentryczna orientacja korporacji. Przyczynia się ona do
ujawniania się problemów w funkcjonowaniu filii, np. jeden z rozmówców zauważył (cyt. z wywiadu): „Etnocentryczna orientacja centrali powoduje brak dopasowania do specyfiki rynku polskiego, zwłaszcza w obszarze marketingu. Lekceważy się
sprawy zgłaszane centrali przez pracowników filii.”

8 Badanie etnocentryzmu na poziome społeczeństw wymagałoby przeprowadzenia sondaży wśród Polaków i innych narodowości reprezentowanych przez kapitał korporacji lub skorzystania z danych wtórnych
opisujących to zjawisko w poszczególnych krajach.
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O etnocentryzmie instytucjonalnym występującym w relacjach badanych filii
z centralą KTN mogą świadczyć także inne fakty:
 43,8 % rozmówców zgodziło się ze stwierdzeniem, że centrala korporacji daje odczuć filii, że jest gorsza. W przypadku 30 % z nich uczestnicy określili orientację
centrali, jako etnocentryczną9. Jednocześnie we wszystkich filiach należących do
etnocentrycznie ukierunkowanych KTN zaobserwowano to zjawisko. Poczucie
marginalizacji może wynikać zarówno z etnocentryzmu instytucjonalnego, jak
i etnocentryzmu jednostek – ekspatriantów oraz pracowników innych filii KTN,
z którymi kontakt mieli uczestnicy badania.
 29,2 % rozmówców potwierdziło prawdziwość stwierdzenia, że najlepsze posady
w filii zarezerwowane są dla obcokrajowców. Z tego połowa pracowała w filiach,
w których zarządy są w 100 % zdominowane przez ekspatriantów (por. tabela 3).
Warto jednak zauważyć, że 64,6 % rozmówców zgodziło się również ze stwierdzeniem, że pracownicy filii mają możliwość awansu na stanowiska w innych jednostkach zagranicznych KTN.
 20,8 % osób wskazywało na ignorowanie pomysłów filii. Większość z nich pracowała dla różnych korporacji o etnocentrycznej orientacji.
Tabela 3. Udział ekspatriantów w zarządach
badanych filii zagranicznych KTN w Polsce
Ekspatrianci w zarządzie filii
brak

Udział w %
19,6

20 %

8,7

33 %

10,9

50 %

10,9

67 %

6,5

75 %

8,7

100 %
razem

34,8
100

Źródło: [13].

Wydaje się, że skutkiem etnocentryzmu instytucjonalnego mogą być, zaobserwowane w badanych filiach, problemy w zrozumieniu specyfiki rynku polskiego przez
centralę lub ekspatriantów (zob. tabela 4).
9 Wynika z tego, że problem etnocentryzmu instytucjonalnego dotyczy także korporacji o orientacji innej niż etnocentryczna, jak wskazywano wcześniej (por. wyżej). Badania wykazały istnienie interesującego
zjawiska, mianowicie 35 % osób zgadzających się z powyższym zdaniem określiło orientację centrali, jako
transnarodową.
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Tabela 4. Niedostateczne zrozumienie specyfiki rynku polskiego przez
centralę KTN lub ekspatriantów, jako przeszkoda interakcji
międzykulturowych według opinii uczestników badania barier
kulturowych w filiach zagranicznych KTN w Polsce
Niezrozumienie polskiego prawa finansowego i prawa pracy przez centralę korporacji lub ekspatriantów
• Dyrektor zarządzający – Włoch w spółce włosko-polskiej nie rozumiał obaw polskich księgowych przed
wykorzystywaniem luk prawnych i możliwości stwarzanych przez polskie prawo podatkowe. Naciski na
księgowych, by znaleźli rozwiązania umożliwiające obniżenie zobowiązań podatkowych nie przynosiły skutku.
Księgowi swoją niechęć tłumaczyli obawami przed kontrolą skarbową. Niezrozumienie ze strony Włocha
wynikało z różnic w pozycji urzędów skarbowych w Polsce i we Włoszech, gdzie kontrole są rzadsze i wiążą
się z podejrzeniem o poważne nadużycia finansowe.
• Na podobne problemy uwagę zwracano w filii szwedzkiej korporacji. Jak zauważył prezes spółki w Polsce,
wśród Szwedów jest małe zrozumienie dla wagi, jaką przypisuje się działalności księgowej w naszym kraju
i konieczności respektowania polskich przepisów finansowych. Niezrozumiała jest dla nich ranga i sposób
realizowania kontroli skarbowej w Polsce oraz obawy przed nią wśród polskich menedżerów.
• Menedżer filii japońskiej korporacji wskazywał na trudności w wytłumaczeniu przełożonemu – ekspatriantowi
zawiłości z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy czy przepisów o rachunkowości obowiązujących
w Polsce. Zwracał uwagę na uciążliwość pracy wynikającą z rozbieżności polskiego i japońskiego prawa: „(…)
muszę wypełniać wiele tabel i składać dodatkowe wyjaśnienia do centrali w Japonii.” (cyt. z wywiadu)
• W innej filii japońskiej korporacji także zwracano uwagę na trudności w kontakcie z ekspatriantami wynikające
z braku wiedzy obcokrajowców dotyczącej polskich uregulowań i zagadnień prawnych oraz księgowych,
np. kwestia udzielania urlopów i dni wolnych wg zasad polskiego kodeksu pracy.
• Duńska korporacja wchodząc na rynek polski całkowicie nie zdawała sobie sprawy z polskich realiów. Głównym
problemem okazał się brak znajomości prawa. Na przykład zatrudnionym w firmie pracownikom wypłacano
wynagrodzenie bez odprowadzenia podatku dochodowego i obowiązkowych świadczeń na ZUS.
• W filii norweskiej korporacji wskazywano na brak zrozumienia przez centralę polskiego prawa podatkowego,
np. różnic w określeniach „brutto”, „netto”. Podobnie, w filii austriackiej korporacji zwracano uwagę na
niezrozumienie centrali dla polskiego systemu finansowego wynikające z braku znajomości rozwiązań
w zakresie ceł i podatku VAT w Polsce. Podobne problemy dostrzeżono w jednostce belgijskiej.
• Także w filii japońskiej firmy mówiono o trudnościach ekspatriantów w zrozumieniu polskiego prawa
finansowego, np. sformułowań „wartości niematerialne”, czy znaczenia cen transferowych.
• Menedżer w filii japońskiej korporacji wskazuje na duże rozbieżności w zakresie polskich i japońskich regulacji
prawnych dot. prawa pracy i BHP, zasad ustalania wynagrodzeń, zasad związanych z wypowiadaniem umów
o pracę etc.
• Niezrozumienie uwarunkowań polskiego prawa podatkowego stało się przyczyną problemów i sprawy karnej
wobec jednej z badanych filii korporacji.
Brak zrozumienia dla realiów polskich
• Jeden z rozmówców opisywał problemy związane z organizacją powrotu ekspatrianta do macierzystego
kraju. Menedżer ten chciał zabrać ze sobą zakupione w Polsce pamiątki (zabytkowe przedmioty) i nie
rozumiał konieczności dopełnienia formalności wywozowych.
• Menedżer filii norweskiej korporacji wskazywał na brak zrozumienia dla realiów ekonomicznych w Polsce,
np. w centrali nie dostrzega się, że czynnikiem najsilniej motywującym Polaków jest pieniądz.
• W spółce portugalsko-polskiej brakowało zrozumienia centrali dla różnic w poziomie rozwoju segmentów
rynku w Portugalii i w Polsce, co niekorzystnie odbijało się na sprzedaży produktów dedykowanych dla
segmentu.
• Budując strukturę na rynku polskim korporacja fińska nie zdawała sobie sprawy, że jej marka nie jest
rozpoznawana na rynku lokalnym (w Finlandii firma ma największy udział w rynku). Zgodnie z wytycznymi
centrali logo firmy miało być prezentowane samodzielnie. Menedżerowie z Polski domagali się, aby pod
logiem umieścić krótką informację o specyfice jej działalności.
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• Menedżer filii meksykańskiej korporacji opisuje w sposób następujący bariery w funkcjonowaniu
jednostki wynikające z braku zrozumienia realiów polskich: „Korporacja przychodzi z nową filozofią HR.
Bardzo szeroka forma korzystania z usług firm zewnętrznych tzw. outsourcing i manpowering. Rynek
zewnętrznych firm serwisowych i pracowniczych jest ciągle w budowie, w niektórych lokalizacjach są
problemy z zapewnieniem tych usług.”(cyt. z wywiadu)
• Menedżer filii belgijskiej firmy zauważył, że trudności we współpracy z centralą wynikają m.in. z braku
znajomości specyfiki produktu, który sprzedają na polskim rynku i metod jego sprzedaży.
• Rozmówca z filii szwajcarskiej korporacji wskazywał na problemy centrali w rozumieniu uwarunkowań
prawnych (np. kwestie wysyłki towaru w obrocie wewnątrz firmowym) i ekonomicznych w Polsce (np. ze
względu na wysokość inflacji w rożnych krajach podwyżka wynagrodzenia w całej korporacji o ten sam
procent sprawia, że w niektórych filiach realnie wynagrodzenia nie wzrosną).
• W jednym z wywiadów menedżer opisał postępowanie inwestora świadczące o rozumieniu potrzeby
gruntownej analizy rynku. Mianowicie korporacja duńska ściśle współpracuje z ośrodkami badawczymi
w Polsce w zakresie opracowanej w centrali technologii. Po uzyskaniu pozytywnej opinii instytutów
polskich i ewentualnych dostosowaniach, wprowadza technologię na rynek. Z kolei w innym wywiadzie
rozmówca pracujący dla holenderskiej korporacji o transnarodowej orientacji stwierdził, iż nie ma potrzeby
by centrala rozumiała specyfikę rynku polskiego, gdyż to zadanie spoczywa na barkach filii.
Źródło: [13].

Etnocentryzm może ujawniać się w komunikacji. W badanych filiach zaobserwowano zjawiska, które określono, jako syndrom native speakera oraz barierę wyłączenia. Przeszkodą we współpracy mogącą świadczyć o etnocentryzmie jest także
występująca niekiedy niechęć pracowników centrali do stosowania języka roboczego,
gdy jest to język trzeci. Zauważono również, iż zdolność komunikacji w języku macierzystym inwestora ma kluczowe znaczenie w awansach w strukturze korporacji.
W polityce rozwoju kadr można zaobserwować także inne przejawy etnocentryzmu
(zob. tabela 5).
Tabela 5. Przejawy etnocentryzmu w badanych filiach zagranicznych
KTN w Polsce w obszarze komunikacji i polityce awansów
Syndrom native speakera
W trakcie wywiadów opisywane były sytuacje, które wiązały się z komunikacją podejmowaną przez tzw. native
speakerów. Część rozmówców wskazywała na trudności w komunikowaniu się z nimi. Opisywano także odbiór
native speakerów. Obserwacje te ujęto łącznie pod hasłem: „syndrom native speakera”:
• Dyrektor zarządzający filią amerykańskiej korporacji stwierdził, że źle mówi się z Anglikami i Amerykanami
po angielsku. Na barierę językową w kontaktach z Amerykanami wskazywali także menedżerowie
mający doświadczenia z pracy dla firm duńskiej i amerykańskiej (w obu obowiązywał język angielski),
z Irlandczykami i Anglikami menedżerowie filii szwajcarskiej firmy, w której językiem roboczym jest
angielski.
• Przeciwnego zdania, co do jakości komunikacji z native speakerami było dwóch rozmówców. Dyrektor
w firmie z kapitałem anglosaskim zauważył jednak, że Anglicy zbytnio przywiązywali wagę do drobnych
błędów językowych w pismach.
• Kilku rozmówców zaobserwowało, że obcokrajowcy nie będący tzw. native speakerami są raczej
wyrozumiali dla popełnianych błędów językowych oraz dokładają starań, by być dobrze zrozumianym.
Inny stwierdził, że w komunikowaniu się z obcokrajowcami pomaga to, że nie są native speakerami.
• Zdaniem menedżera filii amerykańskiej korporacji, w której językiem roboczym jest angielski, prezentacje
prowadzone przez native speakerów są jednak lepiej odbierane przez audytorium.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2010 (141)

123

Małgorzata Rozkwitalska

Bariera wyłączenia
Opisane poniżej przez rozmówców sytuacje określono łącznie hasłem „bariera wyłączenia”:
• Jeden z rozmówców opisywał poczucie braku komfortu, kiedy współpracownicy w centrali szwedzkiej
korporacji przechodzą w trakcie rozmów z języka roboczego na szwedzki.
• Inny z rozmówców dodatkowo zauważył, że np. Japończycy w trakcie spotkań bardzo często komunikują
się w języku ojczystym, by omówić pewne kwestie tylko w swoim gronie. Jeśli nie zostawi się ich wówczas
samych, to będą ciągle przepraszać za to, że mówią po japońsku. Jednocześnie zachowania te powodują
pewien dyskomfort wśród tych „wyłączonych” z rozmów.
Niechęć do posługiwania się językiem roboczym przez pracowników centrali
W filii belgijskiego przedsiębiorstwa zdarza się, że dokumenty i korespondencja przychodzą w języku
flamandzkim, mimo iż językiem roboczym korporacji jest angielski. Podobne problemy zdarzają się w spółce
szwajcarskiej.
Etnocentryczna polityka awansów
Ograniczeniem dla rozwoju kariery w strukturach korporacji jest poziom znajomości języka macierzystego
inwestora:
• Respondent mający doświadczenie z pracy dla kilku spółek z kapitałem francuskim zauważył pewne
występujące w nich zjawisko. Mianowicie Polacy mówiący po francusku mieli ułatwiony awans w strukturach
filii. Zdaniem respondenta dla Francuzów znajomość języka francuskiego przez obcokrajowca jest
wyznacznikiem inteligencji i gwarancją kompetencji takiej osoby.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego jest przepustką do kariery międzynarodowej w strukturach
amerykańskiej korporacji, stwierdził zatrudniony w niej menedżer.
• Prezes firmy szwedzkiej wskazywał, że na karierę w centrali mają szansę jedynie Polacy z korzeniami
szwedzkimi, dobrze mówiący po szwedzku, mimo iż językiem roboczym firmy jest angielski. Podobna
sytuacja występuje w korporacji duńskiej.
Narodowość, jako kryterium awansu w strukturach KTN:
• W filii francuskiej korporacji istnieją programy umożliwiające awans do innych jednostek zagranicznych.
Zdaniem kierownika pracującego w tej jednostce w Polsce od 6 lat, w praktyce nie ma jednak szans na
taki awans. Pierwszeństwo w zajmowaniu atrakcyjnych posad w korporacji mają Francuzi a następnie
pracownicy z innych rynków rozwiniętych.
• W spółce fińsko-polskiej wskazywano na ograniczoną możliwość awansu pracowników filii w strukturach
międzynarodowych korporacji.
• W jednostce z większościowym kapitałem portugalskim menedżer w niej zatrudniony stwierdził, że
przy obsadzie atrakcyjnych stanowisk w jednostkach zagranicznych w praktyce pierwszeństwo mają
Portugalczycy.
• Dyrektor w filii anglosaskiej korporacji zauważył, że pracownicy angielscy są uprzywilejowani.
Źródło: opracowane na podstawie [13].

Postawy etnocentryczne mogą przejawiać uczestnicy kontaktów międzykulturowych. Badania wykazały, iż w przypadku analizowanych filii etnocentryzm ujawnił
się w stosunku do polityki zatrudnienia w jednostce w Polsce. Większość rozmówców
wskazywała, że na ważnych posadach w filiach KTN w naszym kraju powinni pracować Polacy. Jednocześnie uczestnicy badania wielokrotnie opisywali sytuacje, w których odczuli etnocentryzm ze strony cudzoziemców. Przykłady zawiera tabela 6.
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Tabela 6. Etnocentryzm obcokrajowców w odczuciu badanych
Polaków wg opinii uczestników badania barier
kulturowych w filiach zagranicznych KTN w Polsce
Przykłady obrazujące etnocentryzm obcokrajowców
• Cytaty z wywiadów wskazujące na etnocentryzm obcokrajowców (wybrane przykłady):
• Z prezesem spółki angielsko-polskiej: „Holendrzy są wyniośli. Dają odczuć, że są najlepsi.”
• Z menedżerem filii francuskiej korporacji: „Francuzi mówią, że Polacy są gorsi, mają poczucie misji
na świecie – niesienia kaganka oświaty.”
• Z udziałowcem francusko-tureckiej spółki: „Francuzi czują się najlepsi.”
• Z menedżerem w filii francuskiej korporacji: „Podczas wyjazdów służbowych do Francji niektórzy z Polaków
odnosili wrażenie, że są traktowani z góry a ich wiedza jest deprymowana, z drugiej strony przyjęcie przez
jednego z konsultantów w domu uznać można było za bardzo przyjazny gest.”
• Z dyrektorem zarządzającym w spółce amerykańskiej: „Starsze pokolenie obcokrajowców traktuje Polaków
z góry. Młodzi nie dostrzegają narodowości.”
• Z prezesem filii szwedzkiej korporacji: „Szwedzi traktują Polaków, jako gorszych, z mniejszym
doświadczeniem, niżej rozwiniętych, jako naród.”
• Z menedżerem spółki norweskiej: „Norwedzy czują się najlepsi, trudno ich przekonać do naszych
pomysłów.”
• Z udziałowcem w spółce fińsko-polskiej: „Finowie traktują Polskę jak trzeci świat – tanią siłę roboczą. Nie
wierzą w umiejętności Polaków.”
• Respondent filii koreańskiej korporacji zwracał uwagę na bariery we współpracy z Koreańczykami wynikające
z przeświadczenia, że to, co pochodzi z Korei jest najlepsze.
• Menedżerowie zatrudnieni w filii szwajcarskiej korporacji zauważyli, że na początku współpracy ze
Szwajcarami dawało się odczuć, że czują się lepsi. Na przykład mówili: „Wy sobie z tym nie poradzicie.”
Z czasem udało się wypracować zmianę tego podejścia, dzięki aktywności filii w zwiększaniu stopnia
trudności powierzanych jej zadań.
• Na poczucie, że Polacy traktowani są z góry przez centralę wpływ może mieć system motywacyjny.
Okrojony pakiet motywacyjny w Polsce w porównaniu do tego w centrali został użyty, jako argument na
rzecz stwierdzenia, że „centrala daje nam odczuć, że jesteśmy gorsi” przez menedżerów w filiach korporacji
szwajcarskiej i austriackiej.
• Stereotypy:
• Podczas wywiadu z dyrektorem w filii japońskiej korporacji padło stwierdzenie: „Początkowo dawało się
odczuć, że Polacy są gorsi. Japońscy trenerzy nie chcieli przyjechać do Polski, bo mieli złe wyobrażenie
o naszym kraju.” (cyt. z wywiadu)
• Menedżer filii amerykańskiej korporacji zauważył, że w trakcie obrad zespołów wielokulturowych
najlepszą taktyką dla kogoś wywodzącego się z Europy Wschodniej jest zabieranie głosu po
przedstawicielu Ameryki Płn. lub Europy Zachodniej. Wówczas pomysł jest lepiej odbierany. Zdaniem
rozmówcy, w przeciwnym przypadku postrzega się reprezentanta Europy Wschodniej, jako nachalnego
i natarczywego. Menedżer dostrzegł, że koledzy z rynków wyżej rozwiniętych zakładają, iż w Europie
Wschodniej powstają gorsze pomysły. Stąd sugeruje wykorzystanie tej taktyki.
• Jeden z rozmówców opisywał, że Szwajcarzy postrzegali Polaków, jako pijaków.
Źródło: [13].
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Podsumowanie
Relacje międzykulturowe napotykają na bariery wynikające z różnic kulturowych, w tym etnocentryzmu społecznego. W korporacjach dodatkowymi czynnikami tworzącymi przeszkody dla efektywnej współpracy z obcokrajowcami jest złożoność samego podmiotu i sposób zarządzania nim. Niewłaściwa orientacja centrali,
etnocentryzm instytucjonalny, luka kulturowa, niewielkie doświadczenie międzynarodowe to tylko niektóre czynniki organizacyjne mogące powodować bariery dla
współpracy międzykulturowej. Jak wykazały badania, utrudnienia mogą wynikać
także z powodu konieczności zapewnienie globalnej efektywności, nakładania dodatkowych obciążeń na filie (np. obowiązku prowadzenia podwójnej księgowości –
według standardów polskich i międzynarodowych) czy integracji działań w obrębie
różnych stref czasowych [13].
Etnocentryzm poprzez oddziaływanie na postrzeganie obcokrajowców wpływa
m.in. na komunikację i politykę awansów w KTN. Tym samym przyczynia się do
obniżenia efektywności w tych obszarach. Z kolei etnocentryczne jednostki w kontaktach z cudzoziemcami dają wyraźnie odczuć, iż czują się lepsze. W rezultacie powstaje bariera dla budowy efektywnych relacji międzykulturowych. Uczestnicy badania wskazywali, że czynnikiem pozytywnie wpływającym na zmianę powyższej
postawy może być aktywność drugiej strony, np. przejmowanie większej odpowiedzialności przez filię, co zmienia postrzeganie kompetencji jej pracowników [13].
Badania przeprowadzone w filiach zagranicznych KTN w Polsce ujawniły występowanie trzech źródeł barier kulturowych. Mimo to większość rozmówców odczuwała zadowolenie z pracy oraz kontaktów międzykulturowych. Jednym z częściej
wymienianych powodów satysfakcji było właśnie zatrudnienie w korporacji. Jak zauważył jeden z rozmówców: „Praca dla firmy zagranicznej daje możliwość zdobycia
doskonałego doświadczenia, bycia o krok przed firmami krajowymi” (cyt. z wywiadu)
[13]. Jedynie w odniesieniu do 18,2 % analizowanych podmiotów można było wskazać na istnienie dużych barier kulturowych poważnie utrudniających funkcjonowanie filii. W większości tych przypadków bariery interakcji międzykulturowych przyczyniały się także do obniżenia satysfakcji z pracy rozmówców. Wielu uczestników
badania, jako główną przeszkodę dla relacji z obcokrajowcami wymieniało właśnie
etnocentryzm lub wskazywało na różne jego przejawy, co sugeruje konieczność podjęcia pogłębionych badań w tym zakresie.
Zastosowana przez autorkę metoda badań nie pozwala na uogólnianie zaobserwowanych zjawisk na populację filii zagranicznych w Polsce. Wskazuje jednak możliwe obszary dalszych studiów problemów zarządzania międzykulturowego w filiach
zagranicznych KTN.
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ETNOCENTRYZM, JAKO BARIERA
KULTUROWA W FILIACH KORPORACJI
TRANSNARODOWYCH – WYNIKI BADAŃ
Streszczenie
Celem rozważań podjętych w artykule jest uwypuklenie zjawiska etnocentryzmu, jako bariery
dla interakcji międzykulturowych podejmowanych w filiach zagranicznych KTN. Problematyka ta prezentowana jest na gruncie teoretycznym, gdzie etnocentryzm wkomponowany
został w klasyfikację barier kulturowych w zarządzaniu filiami zagranicznymi KTN oraz
empirycznym, gdzie przedstawiono wyniki badań własnych autorki w tym zakresie.

Słowa kluczowe: etnocentryzm, bariery kulturowe, zarządzanie
międzykulturowe, filie zagraniczne korporacji transnarodowych

ETHNOCENTRISM AS A CULTURAL BARRIER
IN SUBSIDIARIES OF TRANSNATIONAL
CORPORATIONS – EMPIRICAL FINDINGS
Abstract
The goal of this thesis is to emphasize ethnocentrism phenomenon as a barrier in cross-cultural interactions in transnational corporations’ subsidiaries. This subject is presented
twofold, theoretically, where ethnocentrism is composed into cultural barriers classification,
and empirically, where the field research results of the author in this area are showed.

Key words: ethnocentrism, cultural barriers, cross-cultural
management, foreign subsidiaries of transnational corporations
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PROF. DR MIECZYSŁAW
DWORCZYK (1923–2010)

W lipcu 2010 b.r. zmarł w Warszawie
prof. dr Mieczysław Dworczyk, wybitny przedstawiciel nauk o zarządzaniu, nauczyciel akademicki,
wychowawca kilku pokoleń inżynierów organizatorów, promotor kariery naukowej wielu profesorów i doktorów.
Pochodził z rodziny o tradycjach patriotycznych;
ojciec brał udział w Powstaniu Wielkopolskim,
w Trzecim Powstaniu Śląskim i w wojnie 1920 r.
Studia inżynierskie rozpoczął prof. dr M. Dworczyk w czasie wojny na tajnych kompletach w Politechnice Warszawskiej a ukończył w 1948 r. na Politechnice Gliwickiej. Po studiach odbył szkolenie
z zakresu industrial engineering w Massachusetts Institute of Technology. W latach
pięćdziesiątych ubiegłego wieku zajmował się problematyką wynalazczości pracowniczej jako pracownik Departamentu Techniki Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. W latach 1955-59 odbył aspiranturę w Moskiewskim Instytucie
Inżynieryjno-Ekonomicznym zakończoną rozprawą doktorską z zakresu uwarunkowań ekonomicznych automatyzacji produkcji części maszyn rolniczych. Po obronie
pracy doktorskiej podjął pracę w Instytucie Przemysłu Maszynowego „ORGMASZ”
a w 1963 r. rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Politechnice Warszawskiej.
W latach 1968–1969 odbył staż po doktorancki Fundacji Forda w czołowych uniwersytetach amerykańskich.
Z Politechniką Warszawską prof. dr M. Dworczyk związał ponad czterdzieści lat
swojego aktywnego życia zawodowego, od 1959 do 2000 r. Był współtwórcą ośrodka
naukowego z zakresu organizacji i zarządzania w Politechnice Warszawskiej, początkowo jako Katedry Ekonomiki, Organizacji i Planowania Przedsiębiorstw Budowy
Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, następnie Instytutu Organizacji i Zarządzania i wreszcie Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych na
Wydziale Inżynierii Produkcji. W Politechnice Warszawskiej pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji akademickich, między innymi Kierownika Zakładu, Zastępcy Dyrektora Instytutu i Prodziekana. W 1988 r. uzyskał tytuł profesora.
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Prof. dr M. Dworczyk był twórcą i wieloletnim kierownikiem Zakładu Technicznego Przygotowania Produkcji w Politechnice Warszawskiej, wokół którego utworzyła
się szkoła naukowa zarządzania działalnością badawczo-rozwojową przedsiębiorstwa,
ciesząca się autorytetem w kraju i za granicą. Kierowany przez prof. dr M. Dworczyka zespół zrealizował liczne projekty naukowe z zakresu zarządzania działalnością badawczo-rozwojową, krajowe i międzynarodowe. Szczególnym osiągnięciem
naukowym były wieloletnie badania z zakresu zarządzania działalnością badawczo-rozwojową prowadzone we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.
Prof. dr M. Dworczyk jest autorem i współautorem wielu publikacji: np. wydanej
w 1973 r. w PWE monografii Organizacja technicznego przygotowania produkcji –
pierwszej polskiej publikacji prezentującej światowy dorobek z zakresu zarządzania
działalnością badawczo-rozwojową – a także późniejszych publikacji z tej dziedziny
wydanych przez Oficynę Wydawniczą PW: Charakterystyka rozwiązań racjonalizujących systemy zarządzania działalnością naukowo-techniczną, Zarządzanie innowacjami – wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i wiele innych.
Przedmiotem szczególnej aktywności prof. dr M. Dworczyka był rozwój studiów
kierunku zarządzania przemysłem. Założeniem tych studiów było połączenie wiedzy
inżynierskiej, ekonomicznej i zarządczej. Pod kierunkiem prof. dr M. Dworczyka
przeprowadzone zostały w latach 70. analityczne i koncepcyjne prace programowe,
których efektem było uruchomienie studiów zarządzanie przemysłem i masowe
kształcenie specjalistów zarządzania w wyższych uczelniach technicznych. Wokół
tych studiów rozwinęły się w politechnikach instytuty i wydziały zarządzania. Systematyczne badania programów nauczania z zakresu zarządzania w przemyśle prowadził prof. dr M. Dworczyk również w następnych latach i brał aktywny udział we
wszystkich przedsięwzięciach doskonalenia tych programów i ich wdrażania.
Po przejściu na emeryturę w 1993 r. prof. M. Dworczyk pracował w Wyższej
Szkole Menedżerskiej w Warszawie pełniąc funkcje Prorektora i Kierownika Zakładu
w Katedrze Zarządzania Jakością i Logistyką.
Prof. M. Dworczyk był członkiem licznych stowarzyszeń naukowych w kraju i za
granicą, między innymi Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Sekcji Zarządzania Przemysłem SIMP i Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.
Zasiadał też w radach naukowych wielu instytucji naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych. Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną uhonorowany został wieloma odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi.
Prof. M. Dworczyk był przede wszystkim wyjątkowym człowiekiem: bezinteresownym, uczciwym, życzliwym, zawsze gotowym do pomocy. Był lubiany przez
współpracowników i studentów. Jego osoba i jego dokonania pozostaną na zawsze
w naszej pamięci.
Michał Trocki
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Krzysztof B. Matusiak

Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce
opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu
w procesach innowacyjnych
Autor podejmuje problematykę nowej roli uniwersytetu (rozumianego jako synonim wyższej uczelni) i jego powiązań z otoczeniem w gospodarce opartej na wiedzy. Prezentuje własną, interesującą i nowatorską wizję modelu przedsiębiorczego
uniwersytetu, otwartego na kontakty ze światem zewnętrznym, w tym ze światem
biznesu. Autor nie uległ tendencji, jak występuje w światowej i polskiej literaturze,
gdzie idea przedsiębiorczego uniwersytetu kojarzona jest przede wszystkim z tworzeniem uczelnianych firm odpryskowych (spin-off). W zaproponowanym holistycznym
modelu firmy odpryskowe stanowią tylko jeden z pięciu przejawów innowacyjności
i przedsiębiorczości szkoły wyższej. Oprócz nich istnieje potrzeba aktywizacji transferu technologii, uelastycznienia oferty edukacyjnej oraz nowoczesnego systemu zarządzania uniwersytetem.
W polskich realiach książka dobrze wpisuje się w aktualną dyskusję nad modelem szkolnictwa wyższego.
dr hab. Jerzy Cieślak, prof. Akademii Leona Koźmińskiego

Zakres tematyczny opracowania dotyczy dwu sfer: uwarunkowań współczesnych
procesów innowacyjnych oraz przedsiębiorczości akademickiej i roli powiązań na
linii nauka-biznes. Na wyróżnienie zasługuje:
 podejście do wiedzy jako podstawy innowacyjności, przedsiębiorczości i kreatywności stanowiących rdzeń gospodarki opartej na wiedzy
 nowatorskie ujęcie procesu innowacyjnego, powiązań nauki i biznesu oraz roli
środowiska akademickiego w nowoczesnej gospodarce
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precyzyjna charakterystyka polskiego systemu innowacji oraz wieloaspektowa
analiza czynników instytucjonalnych, które składają się na system wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości, w tym roli uczelnianych ośrodków innowacji.
dr hab. Bogusław Kaczmarek, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw. Komunikacja
z rynkiem. Zarządzanie produktami. Motywowanie
pracowników
pod red. Marii Aluchny
Zarządzanie jest dynamiczną dziedziną nie znoszącą pustki, przeżywającą ciągły
rozwój. Jest silnie osadzone w nowych trendach zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw, jak i zmian mających miejsce wewnątrz organizacji. Ostatnie dziesięć lat
jest dowodem na nieuchronność i ciągłość występowania tych procesów. Oznacza to
zarówno dla badaczy, jak i praktyków specjalizujących się w tym temacie konieczność
śledzenia bieżących zmian otoczenia zachodzących w wielu różnych obszarach, jak
makroekonomia, technologia, zmiany gustów konsumentów, a także nowych wyzwań
stawianych przed przedsiębiorstwami, oraz reakcji przedsiębiorstw na nowe zjawiska
i tendencje. Przedsiębiorstwa, które nie umieją dostrzec zachodzących zjawisk czy
pojawiających się trendów, są skazane na porażkę i wypadnięcie z rynku.
Publikacja jest zbiorem opracowań analizujących wybrane zagadnienia zarządzania, których naczelnym tematem są współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw. Wyzwania te dotyczą zarówno aspektów społecznych, ekonomicznych, technologicznych,
jak i organizacyjnych. Poszczególne rozdziały zostały opracowane przez pracowników
naukowych Szkoły Głównej Handlowej specjalizujących się w danych zagadnieniach.
Wspólną intencją było przedstawienie współczesnych zjawisk zachodzących w otoczeniu
oraz analiza reakcji przedsiębiorstw pod kątem ich działań w wybranych obszarach.

Przedsiębiorstwo a kryzys globalny
pod red. Romana Sobieckiego i Jerzego W. Pietrewicza
(seria „Przedsiębiorstwo Współczesne”)
W teorii ekonomii daje o sobie znać brak całościowej czy kompleksowej teorii przedsiębiorstwa z wykorzystaniem zarówno dotychczasowego dorobku ekonomii głównego nurtu, nowych trendów w postępie technicznym, osiągnięć nauk
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o zarządzaniu, jak i różnych teorii instytucjonalizmu. Przydatne okazują się nabywane doświadczenia wynikające z ostatniego kryzysu finansowego i gospodarczego –
szeroko omawiane w tej książce.
Prezentowane tu problemy ujęto przez pryzmat zarówno teorii ekonomii, teorii
zarządzania, teorii przedsiębiorstwa, jak i właśnie doświadczeń wynikających z praktyki gospodarczej. Jest to niewątpliwą zaletą prezentowanych ujęć dotyczących zjawisk kryzysowych w gospodarce światowej i określenia roli przedsiębiorstw w nowych warunkach gospodarowania.
W tym zbiorze opracowań wyraźnie zostały wyodrębnione trzy części: w pierwszej została przedstawiona identyfikacja i konsekwencje kryzysu globalnego; druga
dotyczy wynikających z kryzysu wyzwań i szans dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa; trzecia natomiast traktuje o perspektywach osiągania sukcesu ekonomicznego przedsiębiorstw w świetle opinii przedsiębiorców, badaczy i przedstawicieli instytucji finansowych.
Książka ma niewątpliwą wartość merytoryczną i wnosi wiele nowego do toczącej się dyskusji o źródłach i przyczynach zjawisk kryzysowych we współczesnej gospodarce oraz wynikających stąd wyzwań dla rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw.
prof. dr hab. Zbigniew Staniek

Teresa Taranko

Procesy konkurencyjne a strategie produktowo-rynkowe
przedsiębiorstw produkcyjnych
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce opiera się na podejmowanych
przez nie procesach decyzyjnych oraz procesach realnych, to znaczy produkowaniu,
sprzedawaniu, realizowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych itp. Wśród tych procesów
można wyróżnić takie, które wymagają bezpośrednich relacji z innymi uczestnikami
otoczenia przedsiębiorstwa, oraz takie, które koncentrują się na relacjach wewnętrznych w ramach przedsiębiorstwa. Przedmiotem analiz w prezentowanej rozprawie są
różnorodne działania podejmowane przez przedsiębiorstwa jako przejaw ich uczestnictwa w procesach zachodzących w otoczeniu rynkowym. Rozważania koncentrują
się na czterech obszarach:
1. Aktywności przedsiębiorstw w sferze oddziaływania na zachowania i preferencje
nabywców w celu pobudzania i/lub aktywizowania popytu na rynku, który jest
podstawą osiągania zakładanych przez przedsiębiorstwo efektów (zysku, wartości dodanej, wzrostu wartości aktywów itp.). Autorka skupia tu uwagę głównie
na decyzjach dotyczących obsługiwanych rynków, działaniach przedsiębiorstw
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dotyczących oferowanych przez nie produktów i innych formach aktywności
wspierających produkty w oddziaływaniu na popyt (aktywność przedsiębiorstw
w zakresie dystrybucji, polityki cenowej, komunikacji marketingowej itd.).
2. Zachowaniach przedsiębiorstw w sferze ich relacji z konkurentami na rynku, rozumianych jako konsekwencje dążenia przedsiębiorstw do uzyskiwania zakładanych efektów i podejmowania procesów związanych z oddziaływaniem na popyt.
Uwarunkowania konkurencyjne stanowią istotny z punktu widzenia efektów osiąganych przez przedsiębiorstwa kontekst ich działania. Wywierają bezpośredni,
regulacyjny wpływ na zachowania przedsiębiorstw w warunkach rynkowych.
3. Wybranych aspektach otoczenia przedsiębiorstw mających bezpośredni wpływ
na kształtowanie uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw oraz możliwości ich udziału w procesach konkurencji. W tym nurcie rozważań znajdują
się: analiza formalnoprawnych podstaw kreowania procesów konkurencyjnych
w polskiej gospodarce oraz wybranych instrumentów polityki gospodarczej,
które zdaniem autorki wywierają bezpośredni wpływ na strategie produktowo-rynkowe przedsiębiorstw oraz ich efekty. Zagadnienia te stanowią szersze tło,
niezbędne do analizy zasadniczych zależności badanych w rozprawie.
4. Współzależnościach pomiędzy wybieranymi i realizowanymi przez przedsiębiorstwa strategiami produktowo-rynkowymi a ich aktywnością w procesach konkurencyjnych oraz osiąganymi przez nie efektami.

Jan Czarzasty

Stosunki pracy w handlu wielkopowierzchniowym
w Polsce
Tematem niniejszego opracowania są stosunki pracy w swoistym segmencie sektora handlu, jaki tworzą sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Sieci
te pojawiły się w Polsce u progu lat 90. XX w., znacząco rozwinęły w połowie tamtej dekady, a ich ekspansja trwa nadal. Stosunki pracy w handlu wielkopowierzchniowym analizowane są w kontekście transformacji społeczno-gospodarczej oraz
strukturalnych przeobrażeń gospodarki narodowej, w której dokonywała się zmiana
ról poszczególnych sektorów ekonomicznych (tj. przemysłowego, rolniczego i usługowego) i towarzyszące temu głębokie zmiany struktury społecznej. Przede wszystkim jednak podstawowym układem odniesienia dla analiz zawartych w tej książce
są zmiany stosunków pracy w Polsce, jakie rozpoczęły się bezpośrednio po przełomie ustrojowym w 1989 r.
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Podstawy zarządzania płynnością finansową
przedsiębiorstwa
pod red. Tomasza Cicirko
Płynność finansowa rozumiana jako zdolność przedsiębiorstwa do regulowania
bieżących zobowiązań i koniecznych wydatków1 jest wyjątkowo istotnym elementem zarządzania finansami spółki. W krótkim okresie to płynność, a nie rentowność
decyduje o jej istnieniu na rynku. W Wielkiej Brytanii ok. 75-80 % firm bankrutujących to przedsiębiorstwa z dodatnią rentownością, które mimo to nie były w stanie
regulować zobowiązań. W Polsce często zapomina się o należytym monitorowaniu
płynności przedsiębiorstwa, co może prowadzić do bankructwa firmy. Dyrektorzy
finansowi często zaczynają zarządzać nią w sposób aktywny dopiero w momencie stwierdzenia, że spadła ona na alarmująco niski poziom. Tę sytuację D. Wędzki
przedstawia obrazowo jako „łatanie dziury w kadłubie tonącego statku”.
W Polsce i na świecie wydano liczne opracowania na temat analizy płynności,
zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Jakkolwiek wyróżnia się dwie
podstawowe grupy mierników płynności (statyczne i dynamiczne), można zauważyć,
że jest ona oceniana najczęściej przez pryzmat wskaźników statycznych, jako najmniej skomplikowanych. Autorzy niniejszego opracowania wychodzą z założenia,
że tego rodzaju analiza, w oderwaniu od pomiaru dynamicznego, nie spełnia wymogów kompleksowej oceny płynności w przedsiębiorstwie. W konsekwencji może
to doprowadzić do błędnej oceny sytuacji finansowej firmy i do zwiększenia ryzyka
jej upadłości. Celem opracowania jest zaprezentowanie minimalnego kompendium
wiedzy pozwalającej na ocenę poziomu płynności finansowej, strategii płynności oraz
na podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie płynności finansowej.
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INFORMACJA DLA AUTORÓW

Redakcja kwartalnika uprzejmie zawiadamia Autorów i Czytelników, że przyjmuje do publikacji:
 artykuły naukowe i komunikaty z badań; objętość tekstu (wraz z wymaganymi:
bibliografią, streszczeniem w języku polskim i języku angielskim, słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim oraz tytułem artykułu w języku angielskim) do 15 stron znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie po 60
znaków w każdym wierszu),
 recenzje książek – objętość tekstu do 8 stron,
 informacje o ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach
i seminariach naukowych z dziedziny organizacji i zarządzania oraz o innych ważnych wydarzeniach w życiu naukowym; objętość tekstu do 6 stron,
 wspomnienia i informacje (z okazji jubileuszy) o dawnych i współczesnych wybitnych uczonych (autorach) z dziedziny organizacji i zarządzania; objętość tekstu do 6 stron.
Prosimy o rozpoczynanie akapitów w tekście od trzeciego znaku.
Redakcja przyjmuje również do publikacji ogłoszenia (reklamy) szkół i kursów
dla menedżerów, firm konsultacyjnych i innych w rozmiarze jednej strony druku
formatu B5. Ceny za ogłoszenia wynoszą: na czwartej stronie okładki 1600 zł, na
trzeciej stronie okładki 800 zł, wewnątrz numeru 400 zł. Projekt reklamy na czwartej stronie okładki może być kolorowy (CMYK).
Do artykułów i komunikatów z badań należy dołączyć streszczenie oraz słowa
kluczowe w języku polskim i angielskim (wraz z angielskim tytułem artykułu);
objętość streszczeń, wraz z tytułem, słowami kluczowymi – do 200 słów.
Redakcja prosi również o profesjonalne wykonywanie bibliografii na końcu
tekstu: nazwisko autora, inicjał imienia (kropka, przecinek) i pierwsza litera drugiego imienia (kropka), po czym po przecinku tytuł pozycji kursywą (przecinek),
wydawca (przecinek), miejsce i rok wydania (kropka). W cudzysłowie pisze się,
zgodnie z normą, tylko tytuł czasopisma, po czym bez interpunkcji rok i po przecinku numer.
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Przypisy bibliograficzne (źródłowe) w tekście prosimy sporządzać poprzez
umieszczenie w klamrze: liczby wskazującej do jakiej pozycji z bibliografii się odwołujemy oraz strony, szczególnie wtedy, jeśli zamieszczamy cytat.
Prosimy autorów o podawanie na oddzielnej stronie: tytułu (stopnia) naukowego,
nazwy miejsca pracy, numerów telefonów, adresu e-mail oraz dokładnego adresu
domowego.
Materiały – przygotowane w standardzie Word, czcionka Times New Roman 11 p.,
1,5 odstępu między wierszami, marginesy 2,5 cm, pliki nie powinny zawierać „linków”
– prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres redakcji, e-mail: oik@sgh.waw.pl.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji materiałów, zmiany tytułów.
Teksty, które nie zawierają streszczeń, słów kluczowych języku polskim i angielskim oraz tytułu w języku angielskim, a także te, które mają nieprawidłowo przygotowane przypisy i bibliografię, będą odsyłane do korekty autorskiej!
Niezamówionych tekstów i nośników elektronicznych nie zwracamy.
Nadesłane artykuły będą przekazywane do recenzji pod warunkiem, że zostaną przygotowane zgodnie z powyższymi wymogami.
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WARUNKI SPRZEDAŻY
I PRENUMERATY

Główny dystrybutor:

Oficyna Wydawnicza
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Zamówienia przyjmujemy
przez internet: www.wydawnictwo.waw.pl
e-mailem: wydawnictwo@sgh.waw.pl
telefonicznie: (22) 564 98 37, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00–15.00
faksem: (22) 564 86 86
pocztą pod adresem:
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
al. Niepodległości 164, 02-554 Warszawa
Wpłaty należy dokonywać na konto nr
56 1240 5918 1111 0010 2447 7803

Zamawiając roczną prenumeratę otrzymują Państwo 20% rabatu
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KOMITET NAUK ORGANIZACJI
I ZARZĄDZANIA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Misja komitetu
Stymulowanie rozwoju nauki organizacji i zarządzania w Polsce oraz promowanie wśród innych środowisk naukowych i praktyki osiągnięć polskiej myśli z zakresu zarządzania oraz jej twórców

Cele komitetu
Reprezentowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania wobec innych
nauk, władz Akademii i innych Komitetów PAN, agend rządowych oraz organizacji
międzynarodowych zajmujących się problematyką organizacji i zarządzania
 Stymulowanie podnoszenia poziomu naukowego instytucji i ludzi tworzących
środowisko nauk o zarządzaniu
 Aktywne oddziaływanie na młodych pracowników nauki, środowiska lokalne i praktyków
 Integrowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania
 Internacjonalizacja działalności Komitetu
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SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
W WARSZAWIE

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie założona w 1906 roku jako Prywatne Kursy
Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie.
Cechą wyróżniającą SGH na tle innych szkół wyższych jest swoboda tworzenia
własnej ścieżki studiów, którą od początku lat 90. umożliwia bezwydziałowa struktura uczelni. Dzięki temu każdy student sam decyduje nie tylko o kierunku studiów,
ale także o wyborze przedmiotów i wykładowców. Zgodnie z zainteresowaniami
może też swobodnie dobierać zajęcia z innych kierunków.
SGH oferuje nie tylko kształcenie na trzech stopniach studiów (licencjackie, magisterskie, doktoranckie), ale także:
 ponad 90 studiów podyplomowych
 2 programy MBA
 Uniwersytet Trzeciego Wieku
 Dziecięcy Uniwersytet Ekonomiczny
oraz wiele kursów i szkoleń, Inkubator Przedsiębiorczości, około 100 kół naukowych
i kilkanaście organizacji studenckich.
Współpraca SGH z zagranicą daje studentom możliwość odbycia części studiów
w którejś z prawie 200 partnerskich uczelni na całym świecie – od uniwersytetów ekonomicznych w Czechach czy na Węgrzech, poprzez ośrodki w USA i Kanadzie, po kraje tak
egzotyczne jak Singapur czy Nowa Zelandia. Z drugiej strony, dzięki zacieśnieniu tej współpracy coraz więcej zagranicznych studentów wybiera SGH jako miejsce swoich studiów.
SGH jest jedyną polską uczelnią należącą do prestiżowego konsorcjum Community of European Management Schools and International Companies (CEMS),
zrzeszającego wiodące uczelnie ekonomiczne oraz koncerny działające na rynkach
europejskich. Członkostwo w CEMS otwiera studentom SGH dostęp do stypendiów
na najlepszych uczelniach w Europie, praktyk w największych firmach, a w rezultacie do dyplomu CEMS Master In International Management, uważanego za europejski odpowiednik amerykańskiego MBA.
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